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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. วิสัยทัศน์ 
เทศบาลตำบลโคกกรวด ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่ง

เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ 
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

 
 
 
 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโคกกรวด  มี 10 ยุทธศาสตร์ รายละเอียด ดังนี้ 
เพ่ือเป็นการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกกรวดให้บรรลุวัตถุประสงค์  พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ได้ร่วมกัน

วางไว้ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาไว้ 10 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 
3. เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและทำการเกษตรเพิ่มขึ้น 
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานและเกิดการเรียนรู้อย่าง 

ต่อเนื่อง 
3. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ประชาชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขมีสุขภาพแข็งแรง 
6. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มาตรฐานปลอดภัยใช้งานได้ดี 
7. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 

โคกกรวดเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจคู่ชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม 
ศูนย์รวมวัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติยั่งยืน 
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8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

 
4. ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนครั้งที่มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร 
2. จำนวนเกษตรกรที่มีได้รับการช่วยเหลือ 
3. จำนวนเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
4. จำนวนเส้นทางระบายน้ำที่มีมาตรฐาน การระบายน้ำสะดวกไม่ท่วมขัง 
5. จำนวนการใช้น้ำประปาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
6. สามารถระบายน้ำได้ดี (จากการขุดลอก) 
7. จำนวนเด็ก เยาวชนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น 
8. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬาสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรคเพ่ิมข้ึน 
9. จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดต่อลดลง 
10. จำนวนประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพ่ิมข้ึน 
11. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง 
12. ประชาชนเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมและประเพณีเพ่ิมข้ึน 
13. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทุกปี 
14. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
15. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือเมื่อประสบภัย 
16. จำนวนของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
17. มีการทำกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำทุกปี 
18. ปริมาณขยะตกค้างลดลง 
19. ไม่มีการร้องเรียนปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อม 
20. จำนวนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ที่ไม่ได้รับการดูแลลดลง 
21. จำนวนที่มีการส่งเสริมการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
22. จำนวนผู้ว่างงานลดลง 
23. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
5. ค่าเป้าหมาย 

1. ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและทำการเกษตรเพียงพอและทั่วถึง 
2. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้และปลอดยาเสพติด 
5. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
6. ประชาชนเดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 
7. ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ 
8. ระบบบริหารงานและการบริการมีประสิทธิภาพ 
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9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสังคมสงบสุข 
10. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษและมีความสมดุลอย่างยั่งยืน 

6.  กลยุทธ์  
    1. พัฒนาขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ 

2. ส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

3. เสริมสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมทางการเกษตร 
4. ส่งเสริมด้านการสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน 
5. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถท่ีพ่ึงตนเองได้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในชุมชน 
6. ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคติดต่อ 
7. ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
8. พัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค 
9. ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง 
10. สนับสนุนการวางผังเมือง 
11. ส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
13. พัฒนาระบบการบริการให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
14. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
15. ส่งเสริมการปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสนับสนุนการรักษาความสงบรักษาเรียบร้อย

และความมั่นคง 
16. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
17. รณรงค์สร้างจิตสำนึกการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม 
18. พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ 

  
7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     จุดมุ่งหมายสำคัญของการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกกรวด เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการอย่างต่อเนื่อง โปร่งใสเป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้  โดยแบ่งตามพันธกิจ 
ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ และภาคเกษตรให้เข้มแข็งเพ่ือบรรเทาปัญหาความ 
ยากจน 

2. จัดให้มีเส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำ ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ และภาคเกษตรให้เข้มแข็งเพ่ือบรรเทาปัญหาความ 

ยากจน 
4. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
5. บำรุงรักษาจำรีตประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาการท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
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7. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
     ในชีวิตและทรัพย์สิน 
8. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสีย 
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการให้มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

8. นโยบายผู้บริหาร 
1.  นโยบายด้านการเมือง และการบริหาร 

 1.1  เน้นการทำงานเชิงรุกและสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขและประโยชน์ของ
ประชาชนและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง เสริมสร้างทักษะแก่พนักงานเทศบาลให้มี
จิตสำนึกในการให้บริการที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมและเกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยเท่าเทียม
กัน รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติและบริหารงาน     เพ่ือประชาชนจะได้รับบริการที่
รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้น้อยลง 
 1.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ือนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชนและการพัฒนาเทศบาลตำบล
โคกกรวดอย่างยั่งยืน โดยเน้นการจัดทำประชาคม เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนตามครรลองของ
ระบอบประชาธิปไตย ตั ้งแต่กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
ตรวจสอบความโปร่งใสและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 1.3  เสริมสร้างและดูแลให้ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดย
มุ่งเน้นมาตรการการป้องกันแก้ไข การจัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย และภัยธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและทันท่วงที 

๒. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 เร่งพัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค จัดระบบผังเมืองให้สอดคล้อง และรองรับการ
ขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม เช่น ถนน ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา ให้มีสภาพสมบูรณ์เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน และสามารถรองรับความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นในอนาคต ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ใน
เขตเทศบาลตำบลโคกกรวด 
 2.2 จัดหางบประมาณในการขุดลอกแหล่งน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเพ่ือประโยชน์ต่อ
เกษตรกรรมในท้องถิ่น 
 2.3  บริหารจัดการด้านการให้บริการน้ำประปาของเทศบาล ให้มีระบบจำหน่ายที่ทั่วถึง และ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภคของประชาชน 
 3. นโยบายด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 3.1  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดให้มี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชน ป้องกันโรคติดต่อ การพัฒนาเด็ก สตรี  คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส การจัดกิจกรรมของชุมชนในวันสำคัญทางศาสนา ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 3.2  พัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า สร้างโอกาสให้กับเด็กก่อนวัยเรียนในพ้ืนที่ ให้ได้รับ
การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงรวมทั้งพัฒนาการเรียน การสอน ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 
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 3.3  การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
รูปแบบต่าง ๆ และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
 3.4  ส่งเสริมภูมิปัญญาของประชาชนในชุมชนให้ยั่งยืน สนับสนุนบทบาทของผู้นำชุมชนและ
องค์กรภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการประชาคม เพ่ือร่วมกันสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 4.1  สร้างโอกาสและช่องทางในการเพ่ิมพูนรายได้ให้แก่ประชาชน โดยสนับสนุนการให้
ความรู้และฝึกอบรม จัดตั้งกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ทักษะความชำนาญ ในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ    
 4.2  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ขยายช่องทางการตลาด การจัดจำหน่ายและเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของท้องถิน่ เพ่ือสร้างรายได้ท่ีมั่นคงให้แก่ประชาชน 
 4.3  ส่งเสริมการแปรรูปทางการเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าทางการเกษตรของ
ท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
แบบยั่งยืน 
 4.4  ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจเอกชน และสถาบันการศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 
 5. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 5.1  พัฒนาบ้านเมืองให้ปราศจากมลภาวะจากขยะและน้ำเสีย โดยดำเนินการประสานงาน
กับส่วนกลาง ผลักดันให้เกิดโครงการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 5.2  ส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิการคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบและมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน 
 5.3  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและพัฒนาสวนสาธารณะในเขตเทศบาล ให้มีสภาพดียิ่งขึ้น เหมาะสมที่
จะเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชน 
 5.4  ขุดลอกเหมืองและคลองสาธารณะ เพ่ือเปิดเส้นทางเดินของน้ำ และเป็นแหล่งน้ำสำรอง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการดับเพลิง  
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

1. การวางแผน 
เทศบาลตำบลโคกกรวด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี  (พ.ศ. 2561 - 

2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
      เทศบาลตำบลโคกกรวด  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  โดย
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาส
ตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 
จำ 

นวน 
งบประมาณ จำ 

นวน 
งบประมาณ จำ 

นวน 
งบประมาณ จำ 

นวน 
งบประมาณ จำ 

นวน 
งบประมาณ 

1.การสาน
ต่อแนวทาง
พระราชดำริ 

1 - 1 300,000.00 1 300,000.00 1 300,000.00 1 300,000.00 

2.การ
พัฒนา
การศึกษา 

20 7,717,122.00 20 7,334,175.00 20 7,053,923.00 21 7,253,923.00 21 7,253,923.00 

3.การ
พัฒนาการ
เกษตร 

3 50,000.00 3 110,000.00 3 110,000.00 3 110,000.00 3 110,000.00 

4.การ
พัฒนา
สังคม 

18 14,070,000.00 19 15,110,000.00 19 16,124,000.00 19 17,174,440.00 20 18,499,000.00 

5.การ
พัฒนา
สาธารณสุข 

8 1,395,000.00 8 1,395,000.00 8 1,395,000.00 8 1,415,000.00 8 1,640,000.00 

6.การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

54 96,047,600.00 53 107,704,090.79 83 118,012,390.79 106 139,285,890.79 56 123,854,565.00 

7.การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา – 
วัฒนธรรม 

13 2,540,000.00 14 2,550,000.00 15 2,810,000.00 16 3,160,000.00 16 3,190,000.00 

8.การ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่
ดี 

12 1,870,000.00 13 1,985,000.00 15 2,315,000.00 15 2,315,000.00 14 1,815,000.00 

9.การรักษา
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

6 560,000.00 8 620,000.00 11 5,820,000.00 11 5,820,000.00 11 5,820,000.00 

10.การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

10 3.160,000.00 14 5,110,000.00 14 5,110,000.00 14 5,110,000.00 14 5,110,000.00 

รวม 145 127,409,722.00 153 142,218,265.79 189 159,050,313.79 214 181,944,253.79 164 167,593,488.00 
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2. การจัดทำงบประมาณ 
            ผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกกรวด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ 
ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 78 โครงการ งบประมาณ 25,477,310 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  
ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
การสานต่อแนวทางพระราชดำริ - - 
การพัฒนาการศึกษา 18 5,874,010.00 
การพัฒนาการเกษตร - - 
การพัฒนาสังคม 16 12,990,900.00 
การพัฒนาสาธารณสุข 5 920,000.00 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 7 3,562,400.00 
การพัฒนาท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 

14 1,160,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7 320,000.00 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

5 310,000.00 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

6 340,000.00 

รวม 78 25,477,310.00 
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3. รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ  เทศบาลตำบลโคกกรวด  มีดังนี้ 
  
 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 การพัฒนาการศึกษา โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

20,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษาดูแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานท่ี 

เด็กนักเรยีน เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

2 การพัฒนาการศึกษา โครงการจดั
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

20,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเยาวชน
ได้ศึกษาตาม
อัธยาศัย 

ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับการศึกษาเพิม่เตมิ 

3 การพัฒนาการศึกษา โครงการรับสมัคร
นักเรียนใหม ่

5,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้ทราบ
จำนวนนักเรียนท่ี
แน่นอน 

นักเรียนในเขต 
เทศบาลฯ 

4 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้
วัฒนธรรมไทย 

5,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อสืบทอด
ประเพณีศาสนา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีที่ดีงาม
ของไทย  ให้ชน
รุ่นหลังได้ทราบ 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

5 การพัฒนาการศึกษา โครงการแข่งขัน
กีฬาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบล
โคกกรวด 

50,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กเกิด
ความรัก  ความ
สามัคคีในหมู่
คณะ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

6 การพัฒนาการศึกษา โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

10,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อช้ีแจงให้
ผู้ปกครองได้
ทราบถึง
วัตถุประสงค์ใน
การเรยีน การ
สอน 

ผู้ปกครองนักเรยีน 

7 การพัฒนาการศึกษา โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา – 
โครงการอาหาร
กลางวัน 

344,720 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
ทานอาหาร
กลางวันครบทุก
คน 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตำบล
โคกกรวด ทั้ง 2 ศูนย ์
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

8 การพัฒนาการศึกษา โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา – 
ค่าจัดการเรียน
การสอน 

113,900 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
มีการพัฒนาการ
เรียน 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตำบล
โคกกรวด ทั้ง 2 ศูนย ์

9 การพัฒนาการศึกษา โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา – 
ค่าหนังสือเรยีน 

13,400 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
มีหนังสือเรยีนฟร ี

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตำบล
โคกกรวด ทั้ง 2 ศูนย ์

10 การพัฒนาการศึกษา โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา – 
ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 

13,400 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
มีอุปกรณ์การ
เรียนฟร ี

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตำบล
โคกกรวด ทั้ง 2 ศูนย ์

11 การพัฒนาการศึกษา โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา – 
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

20,100 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
มีเครื่องแบบ
นักเรียนฟร ี

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตำบล
โคกกรวด ทั้ง 2 ศูนย ์

12 การพัฒนาการศึกษา โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา – 
ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

28,810 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
ร่วมกิจกรรมที่
พัฒนาผู้เรียน 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตำบล
โคกกรวด ทั้ง 2 ศูนย ์

13 การพัฒนาการศึกษา โครงการผลติสื่อ
การเรยีนการ
สอน 

10,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้ห้องเรียน
แต่ละห้องมสีื่อ
การเรยีนที่คงทน
ถาวรใช้ 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มสีื่อการเรียน
การสอน 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

14 การพัฒนาการศึกษา เงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนตำบล
โคกกรวด 

3,375,100 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กนักเรยีนใน
โรงเรียนตำบล
โคกกรวดได้รบั
อาหารกลางวันท่ี
มีคุณภาพ 

เด็กนักเรยีนในโรงเรียน
ตำบลโคกกรวด 

15 การพัฒนาการศึกษา เงินอุดหนุนค่า
วัสดุอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน
ตำบลโคกกรวด 

128,385.40 กอง
การศึกษา 

เพื่อเด็กนักเรยีน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

นักเรียนโรงเรียนตำบล
โคกกรวด 

16 การพัฒนาการศึกษา เงินอุดหนุนค่า
วัสดุอาหารเสริม 
(นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบล
โคกกรวด 

1,596,194.60 กอง
การศึกษา 

เพื่อเด็กนักเรยีน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบล
โคกกรวด 

17 การพัฒนาการศึกษา โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา - 
เงินอุดหนุน
สำหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพ
ที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

40,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อสำหรับ
พัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ครูในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตำบล
โคกกรวด ทั้ง 2 ศูนย ์

18 การพัฒนาการศึกษา โครงการเพิม่
ความรู้ภาคฤดู
ร้อนและฝึก
ทักษะกีฬาข้ัน
พื้นฐาน 

80,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนได้เล่นกีฬา
ไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด
ได้รับการฝึกฝน
ทักษะขั้นพื้นฐาน 
เพิ่มความรู้ในกีฬา
ฟุตบอล  
วอลเล่ย์บอล ตระ
กร้อ มวยไทย มวย
สากลและรู้จกักฎ 
กติกาการเล่นกีฬา
เยาวชน  รู้รักสามัคคี  
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
และสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม 

เยาวชนในเขตเทศบาล
ตำบโกกรวด และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

19 การพัฒนาสังคม โครงการรณรงค์
และป้องกัน
ปัญหายาเสพตดิ 

50,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

นักเรียน 
ประชาชนเกิด
ความตระหนัก 
และสอดส่องดูแล
ป้องกันปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพตดิใน
ชุมชน 

20 การพัฒนาสังคม โครงการแข่งขัน
กีฬาเทศบาล
ตำบลโคกกรวด
ต้านยาเสพติด 

100,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เยา
ชนในชุมชนทำ
กิจกรรมยามว่าง
ที่เป็นประโยชน์
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพตดิ 

เยาวชน ชุมชนในเขต
เทศบาล  ประชาชน
ทั่วไป 

21 การพัฒนาสังคม โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติดในชุมชนใน
เขตเทศบาล
ตำบลโคกกรวด 

20,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนในชุมชน
ทำกิจกรรมยาง
ว่างที่เป็น
ประโยชนไ์ม่ไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

เยาวชน ชุมชนในเขต
เทศบาล  ประชาชน
ทั่วไป 

22 การพัฒนาสังคม โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

50,000 กอง
การศึกษา 

เกิดความ
ตระหนัก และ
สอดส่องดูแล
ปัญหายาเสพตดิ
ในชุมชน 

1.จัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพตดิใน
ชุมชน 
2.ศึกษาดูงานเข้าค่าย
เยาวชน 

23 การพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
อาชีพในชุมชน 

200,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
กลุ่มอาชีพของ
เทศบาล 

ส่งเสริมอาชีพ จัด
อบรมและส่งเสริมการ
ดูงานของกลุ่มอาชีพใน
เขตเทศบาล 

24 การพัฒนาสังคม โครงการพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้นำชุมชน 

100,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพความ
เป็นผู้นำให้แก่
ผู้นำ 

ผู้นำชุมชน มี
บุคลิกภาพความเป็น
ผู้นำมากขึ้น 

25 การพัฒนาสังคม โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  
ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้พิการ 

80,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส  
และพิการใหม้ี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

1.เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนให้กับ
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ  
2.เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์
ยาและวสัดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

26 การพัฒนาสังคม โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่
สตร ี

30,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่ม
สตรีใหม้ีความ
เข้มแข็ง 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่ม
สตร ี

27 การพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

430,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ในเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

28 การพัฒนาสังคม โครงการจติ
อาสาพัฒนา
ท้องถิ่น 

100,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้จิตอาสา
ส่วนราชการและ
ประชาชนร่วม
พัฒนาท้องถิ่นใน
การพัฒนา ทำ
ความสะอาด 
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ีราชการ คู 
คลอง ท่ี
สาธารณประโยชน์ 

มีการจัดกจิกรรมจิต
อาสาพัฒนาทำความ
สะอาดปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ส่วนาชการ คู 
คลอง และสาธารณะ
ประโยชน์  

29 การพัฒนาสังคม โครงการให้
ความสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

9,629,600 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้การ
สงเคราะห์แก่
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลให้มี
รายได้มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

30 การพัฒนาสังคม โครงการให้การ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

1,873,800 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้การ
สงเคราะห์แก่
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลให้มี
รายได้มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้พิการในเขตเทศบาล 

31 การพัฒนาสังคม โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

7,500 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้การ
สงเคราะห์แก่
ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลให้มี
รายได้มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาล 

32 การพัฒนาสังคม โครงการ
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลตำบล
โคกกรวด 

100,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้ประชาชน
มีการออมเงิน
อย่างต่อเนื่อง 

ประชากรในเขต
เทศบาลตำบล       
โคกกรวด 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

33 การพัฒนาสังคม โครงการจดัหา
อุปกรณ์กีฬา
สำหรับชุมชน 

70,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนใน
ชุมชนเล่นกีฬา 

ประชาชนในชุมชนหัน
มาสนใจและล่นกีฬา 

34 การพัฒนาสังคม ค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

150,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

35 การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

80,000 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ใน
การกำจัดโรคพิษ
สุนัขบ้าให้หมดส้ิน
ไป 

สำรวจข้อมลูสตัว์เลี้ยง
สุนัข - แมว ในเขต
เทศบาลและขึ้น
ทะเบียนสตัว์เลี้ยงใน
ระบบ thairabies.net 

36 การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของ
แกนนำ
สาธารณสุขใน
ชุมชน 

80,000 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของแกน
นำสาธารณสุขใน
ชุมชน 
2.เพื่อให้แกนนำ
สาธารณสุขใน
ชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ 
เพิ่มพูนทักษะใน
การทำงานใน
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพแกนนำ
สาธารณสุข อาทิ     
1.ประชุมอบรม 
ความรู้ แกนนำ
สาธารณสุขในชุมชน  
2. ศึกษาดูงานการ
ดำเนินงานสาธารณสุข
มูลฐานของหน่วยงานท่ี
ได้รับการยกย่องเป็น
ตัวอย่างที่ด ี

37 การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการป้องกัน
และการควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

100,000 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

1.เพื่อป้องกัน
และควบคมุการ
เกิดโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน 
2.เพื่อกระตุ้นให้
เยาวชน
ประชาชนเกิดการ
ตื่นตัวและมีส่วน
ร่วมในการ
ป้องกันและ 

จัดกิจกรรมป้องกัน
แก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก อาทิ     
1.จัดประชุมอบรม 
ผู้นำชุมชน/แกนนำ
สุขภาพ  2. เดิน
รณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน  
3.ออกสำรวจลูกน้ำ
ยุงลายแจกแผ่นพับ 
ทรายอะเบท 4.ทำป้าย 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

     ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกมา
ยิ่งข้ึน 
3.เพื่อให้บริการ
ฉีดพ่นสารเคมี 
กำจัดยุง  แจก
สารกำจดัลูกน้ำ
และให้ความรู้แก่
ประชาชนใน
ชุมชน 

ประชาสมัพันธ์ในการ
เดินรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 5.จัด
นิทรรศการโรค
ไข้เลือดออก  6. ออก
หน่วยเคลื่อนที ่

38 การพัฒนา
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
สำหรับการ
ดำเนินการตาม
แนวทาง
โครงการพระ
ราขดำรดิ้าน
สาธารณสุข 

360,000 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

เพื่อให้แต่ละ
หมู่บ้านมี
งบประมาณมี
งบประมาณได้
ดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

18 ชุมชน ดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขชุมชน
ละ 3 โครงการ 

39 การพฒันา
สาธารณสุข 

เงินสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
ในพื้นที่เทศบาล
ตำบลโคกกรวด 

300,000 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบล
โคกกรวด 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบล
โคกกรวด 

40 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า บริเวณที่
สาธารณะ
ประโยชนส์ระ
หนองหว้า หมู่ที่ 
1 ต.โคกกรวด 
อ.เมือง จ.
นครราชสมีา 

250,000 กองช่าง เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชนท่ีใช้
พื้นที่ประกอบ
กิจกรรม 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
ประกอบด้วย - ติดตั้ง
โคมไฟฟ้าแสงสว่าง 
จำนวน 26 ชุด - ติดตั้ง
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 
จำนวน 1 ชุด 

41 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลด้าน
สาธารณูปโภค 

100,000 กองช่าง เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการ
วางแผน
โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้าน
สาธารณูปโภค 

ติดตั้งระบบฐานข้อมูล 
โครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
สาธารณูปโภค ภายใน
เขตเทศบาล ตำบลโคก
กรวด 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

42 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูล ด้าน
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

100,000 กองช่าง เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการ
วางแผน
โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

ติดตั้งระบบฐานข้อมูล 
เสาอัจฉรยิะ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูแล 
รักษาไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณภายในเขต
เทศบาลตำบลโคก
กรวด  

43 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อม
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 
บริเวณถนน
เทศบาล 24 

(ซอย 4) ชุมชน
สุขใจ หมู่ที่ 6 

ตำบลโคกกรวด 
อำเภอเมืองนค
ราชสีมา จังหวัด
นครราชสมีา 

701,600 กองช่าง ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.60 

เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 

เมตร ยาว 91 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 418 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้าง
รางระบายนำ้ ขนาด
กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร 
ความยาวรวม 182 

เมตร (ทั้งสองฝั่งถนน) 

44 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์
คอนกรีต พร้อม
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 
บริเวณถนน
เทศบาล 24 

(ซอย 2) ชุมชน
สุขใจ หมู่ที่ 6 

ตำบลโคกกรวด 
อำเภอเมือง
นครราชสมีา 
จังหวัด
นครราชสมีา 

557,600 กองช่าง ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.60 

เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 

เมตร ยาว 89 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 409 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้าง
รางระบายนำ้ ขนาด
กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร 
ความยาวรวม 179 

เมตร (ท้ังสองฝั่งถนน) 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

45 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. 
บริเวณจากถนน
ทางเข้าตลาดสด
เทศบาลตำบล
โคกกรวด (ด้าน
ทิศตะวันออก) 
เชื่อมต่อระบบ
ระบายน้ำเดิม 
(ด้านทิศเหนือ) 
หมู่ที่ 1 ตำบล
โคกกรวด 
อำเภอเมือง
นครราชสมีา 
จังหวัด
นครราชสมีา 

240,300 กองช่าง เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังและ
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน 

ขนาด  0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพกัน้ำ 
จำนวน 22 บ่อ ความ
ยาวรวม 220 เมตร 
พร้อมก่อสร้างถนน 
คสล. หนาเฉลีย่ 0.15 

เมตร ความยาวรวม 
190 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,115 ตารางเมตร 

46 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ 
พร้อมก่อสร้าง
ถนน คสล. 
บริเวณจากถนน
เทศบาล 23 ถึง
ที่ดินนางชนก 
เทียนขุนทด หมู่
ที่ 6 ตำบลโคก
กรวด อำเภอ
เมือง
นครราชสมีา 
จังหวัด
นครราชสมีา 

1,612,900 กองช่าง เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังและ
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร 
ความยาวรวม 108 

เมตร 

47 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

โครงการวัน
ท้องถิ่นไทย 

50,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสำคญัของ
การปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อน้อม
รำลึกถึง
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว 

หัวหน้าส่วนราชการ 
เจ้าหน้าท่ี ประชาชน 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

48 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

โครงการวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปี
หลวง 12 สิงหา 
วันแม่แห่งชาติ 

100,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและ
เพื่อสร้างจิตสำนึก
ให้ประชาชนรัก
และปกป้อง
สถาบัน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้แสดงความ
จงรักภักด ี

 

49 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

โครงการจดังาน 
วันปิยะมหาราช 

30,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อรำลึกถึงคุณ
ความดีของ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้แสดงความ
จงรักภักด ี
 

50 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

โครงการวัน
คล้ายวันพระ
บรมราชสมภพ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรม ชน
กาธิเบศร มหา
ภูมิพล อดลุย
เดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

100,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเป็นการรำลึก
ใน พระมหา
กรุณาธิคณุ 
พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหา
ภูมิพล อดลุยเดช 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้แสดงความ
รำลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 

51 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

โครงการวันข้ึนปี
ใหม ่

40,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อส่งเสริม
ประเพณีให้สืบ
ทอดต่อไป 

ประชาชน และชุมชน
ในเขตเทศบาลไดร้่วม
ทำบุญตักบาตร และ
สืบสานวัฒนธรรมไทย 

52 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

โครงการวัน
เฉลิม พระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว 

100,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและ
เพื่อสร้างจิตสำนึก
ให้ประชาชนรัก
และปกป้อง
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้แสดงความ
จงรักภักด ี
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

53 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

โครงการวัน
คล้ายวัน
สวรรคต
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราช บรม
นาถบพิตร 

20,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อรำลึกถึงคุณ
ความดีของ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพล อดลุยเดช 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้ระลึกถึง
และแสดงความ
จงรักภักด ี

54 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

โครงการงานวัน
พระราชพิธี รัฐ
พิธีและวันสำคญั
ของชาติ 

70,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้การจัดงาน
วันพระราชพิธี รัฐ
พิธีและวันสำคญั
ของชาติ ดำเนิน
ตามรูปแบบพิธี
การที่สมเกียรติ 
เหมาะสม ถูกต้อง
มีเอกลักษณ์อันดี
งาม 

การจัดงานวันและการ
เข้าร่วมงานพระราชพิธี 
รัฐพิธี และวันสำคัญ
ของชาติ จำนวน 3 
กิจกรรม ประชาชนเข้า
ร่วมพิธีและกิจกรรม 
200 คน 

55 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

โครงการวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรม
ราชิน ี

100,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและ
เพื่อสร้างจิตสำนึก
ให้ประชาชนรัก
และปกป้อง
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้แสดงความ
จงรักภักด ี

56 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

โครงการจดังาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

100,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน
เป็นเด็กดี มีความ
กล้าแสดงออก
และมีความ
สนุกสนาน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลไดร้่วม
กิจกรรม ให้กล้าคิด
กล้าแสดงออก 

 

57 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

โครงการงาน
ประเพณี ลอย
กระทง 

100,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม
ประเพณีลอย
กระทงให้สืบทอด
ต่อไป 

ประชาชน และชุมชน
ในเขตเทศบาลไดร้่วม
สืบสานวัฒนธรรมไทย
และสร้างความสัมพันธ์
อันดีในชุมชน 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

58 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

โครงการงาน
ประเพณี
สงกรานต ์

100,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม
ประเพณี
สงกรานต์และ
แสดงความ
กตัญญู กตเวที 
ต่อผู้ใหญ ่

ประชาชน และชุมชน
ในเขตเทศบาลไดร้่วม
สืบสานวัฒนธรรมไทย
และสร้างความสัมพันธ์
อันดีในชุมชน 

59 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

โครงการ
ประเพณี
เข้าพรรษา 

 

50,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
และสบืสาน
วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

เพื่อให้พนักงาน
เทศบาล และ
ประชาชนไดร้่วมกัน
ทำบุญถวายเทียนตาม
ประเพณ ี

60 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

 

200,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน
ให้เป็นเอกลักษณ์
และสบืทอดต่อไป 

ประชาชน และชุมชน
ในเขตเทศบาลไดร้่วม
สืบสานวัฒนธรรมไทย
และสร้างความสัมพันธ์
อันดีในชุมชน 

61 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรม
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

100,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้เกิดความรู้
และเข้าใจ
บทบาท สร้าง
จิตสำนึกแกผู่้เข้า
อบรม 

จัดอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 
 

62 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

50,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
เทศบาลมคีุณธรรม 
จริยธรรม 

 
63 การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี
โครงการ
เทศบาลเคลื่อน 
ที่พบประชาชน 

50,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล
ได้รับความ
สะดวกในการรับ
บริการ 

ออกให้บริการ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเป็นประจำทุก
เดือน 

64 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจ้าง
นักเรียน 
นักศึกษา
ปฏิบัติงาน นอก
เวลาเรียน 

30,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียน 
นักศึกษาให้มี
รายได้ ช่วงปิด
ภาคเรยีน 

นักเรียน นักศึกษา ใน
เขตเทศบาล 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

65 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการ
ประชาคมเมือง
เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

30,000 กอง
ยุทธศาสตร์
และ
งบประมาณ 
 
 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนและ
เพื่อ รับฟังปัญหา
และความคิดเห็น
ของประชาชน 

1. ได้ทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน 2. ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องชัดเจน และ
ครอบคลมุปัญหาความ
ต้องการของประชาชน
ในการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล 

66 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรม
การจัดทำ   
แผนชุมชน 

30,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนมีความรู้
ในเรื่องการทำ
แผนชุมชน 

ได้แผนชุมชนของ
เทศบาลตำบลโคก
กรวด 

67 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรม
ให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
พ.ศ.2540 

30,000 กอง
ยุทธศาสตร์
และ
งบประมาณ 

เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
พ.ศ.2540 

อบรมให้ความรู้ในเรื่อง
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 
จำนวน 1 ครั้ง 

68 การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการฝึกซ้อม
ดับเพลิง 

50,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

จำนวน 1 ครั้ง 

69 การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพให้รอด
จากการจมน้ำ 

40,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายไม่
จมน้ำเสียชีวิต
และรูจ้ักวิธี
ป้องกันและเอา
ตัวรอดจากการ
จมน้ำ 

จัดอบรม กลุ่มเด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ในเขตเทศบาล จำนวน 
1 ครั้ง 

70 การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ในช่วง
เทศกาล 

40,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศบาล 

ตั้งจุดให้บริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านเมืองที่ด ี

จัดการ
บ้านเมืองที่
ดี 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

71 การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการติดตั้ง
และเปลี่ยนถัง
เคมีดับเพลิง 

50,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้มีการตดิตั้ง
และเปลี่ยนถังเคมี
ดับเพลิงในเขต
เทศบาลที่ได้
ติดตั้งมานานและ
หมดอายุการใช้
งานได้ตามปกติ
และตดิตั้งเพิ่มใน
บริเวณทีม่ีความ
เสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัย 

เปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง
ในเขตเทศบาลใหม้ี
สภาพใช้งานได้
ตามปกติและติดตั้งเพิ่ม
ในจุดเสี่ยง 

72 การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิด
อาสาภัยพิบตัิ
ประจำเทศบาล
ตำบล 

130,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

1.เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่
เทศบาลตำบลโคก
กรวดให้มีบุคลากร
ท่ีมีความสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2.
เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านการจัดการสา
ธารณภัยเบื้องต้น 
ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ การ
ควบคุมส่ังการ การ
บริหารจัดการสา
ธารณภัยในพื้นท่ี
เกิดเหตุท่ีมีรูปแบบ
มาตรฐานเดียวกัน
ให้กับชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำเทศบาล
ตำบลโคกกรวด 

จิตอาสาภัยพิบัต ิ

73 การอนุรักษฺ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูก
หญ้าแฝก 

10,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

1. ปลูกหญ้าแฝก 2. 
ปลูกป่าสมุนไพรชุมชน 
3. จัดกิจกรรมตาม
โครงการ 4. ปลูกต้นไม้
ในชุมชน 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

74 การอนุรักษฺ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

150,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

1. การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 2. การ
ดำเนินงาน การจดั
กิจกรรมนิทรรศการ 
ประชาสมัพันธ์ ฯลฯ 

75 การอนุรักษฺ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการเมืองน่า
อยู่และการสร้าง
จิตสำนึกด้าน
สิ่งแวดล้อม 

60,000 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

เพื่อสร้างจิตสำนึก
ชุมชนและ
ส่งเสริมประชาชน
ให้มีส่วนร่วมใน
การดูแลอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์
รักษาความสะอาดและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ใน
วันสำคัญต่างๆ ได้แก่ 
กวาด/ทำความสะอาด
ชุมชนที่สาธารณะ ตัด
หญ้า กำจัดวัชพืช เก็บ
ขยะ ขุดลอกครูะบาย
น้ำ ปลูกต้นไม้ทดแทน 
ใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาต้นไม้ 
และอื่น ๆ 2. ปลูก
ต้นไม้ เพิม่พื้นท่ีสีเขียว 

76 การอนุรักษฺ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการการ
จัดการน้ำเสียใน
ชุมชน 

30,000 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

1. เพื่อสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจ ในการ
บำบัดน้ำเสีย
ครัวเรือน 2. 
สร้างเครือข่าย
ชุมชนเพื่อเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ำ 
3. เพื่อให้สถาน
ประกอบการและ
ครัวเรือน บำบดั
น้ำเสียก่อนการ
ระบายน้ำลงสู่
ระบบระบายน้ำ
รวม 

1. ประชุม อบรม
ความรู้ประชาชน เรื่อง 
การอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ำการใช้น้ำอย่าง
ประหยดั และการ
บำบัดน้ำเสียชุมชน 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

77 การอนุรักษฺ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจดัการ
ขยะมูลฝอยแบบ
มีส่วนร่วม 

40,000 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จัก
บริหารจดัการ
ขยะในชุมชนใน
การคัดแยกขยะ
เพื่อลดปรมิาณ
ขยะ และสร้าง
รายได้ให้กับ
ชุมชน 

1. ประชุมช้ีแจงการ
ดำเนินงาน 2. จดั
กิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมให้กับ
ประชาชนคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน 3. จดัตั้ง
กลุ่มรับซื้อขยะรไีซเคลิ 
4. จัดทำปุ๋ยหมัก
ชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ 

78 การอนุรักษฺ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนา
งานรักษาความ
สะอาดและ
ระบบเก็บ
รวบรวมขยะมูล
ฝอย 

50,000 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

เพื่อให้การ
ดำเนินงานรักษา
ความสะอาดเก็บ
รวบรวม กำจดัมูล
ฝอยของเทศบาล
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดอบรมผูเ้กี่ยวข้อง 
2. จัดหาถังขยะให้กับ
ชุมชน 3. จัดทำสถิติ
ข้อมูลการปฏิบัติงาน 
4. คัดแยกขยะตดิชื้อ 
ขยะอันตราย 5. 
รวบรวม เก็บขน และ
นำขยะไป 
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4. การใช้จ่ายงบประมาณ 
            เทศบาลตำบลโคกกรวด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 44 โครงการ จำนวนเงิน 21,845,497.95 บาท   มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน  40  โครงการ จำนวนเงิน 18,747,682.36 ล้านบาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ลง
นามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การสานต่อแนวทาง
พระราชดำริ 

- - - - 

การพัฒนาการศึกษา 11 5,625,851.16 11 5,625,851.16 
การพัฒนาการเกษตร - - - - 
การพัฒนาสังคม 7 12,005,775.00 7 12,005,775.00 
การพัฒนาสาธารณสุข 3 333,758.00 3 333,758.00 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 4 3,097,815.59 - - 
การพัฒนาท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

10 545,247.00 10 545,247.00 

การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

4 143,760.00 4 143,760.00 

การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

2 11,360.00 2 11,360.00 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

3 81,931.20 3 81,931.20 

รวม 44 21,845,497.95 40 18,747,682.36 
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5. รายละเอียดการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาที่ได้อนุมัติงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ โครงการ เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 
1 การพัฒนา

การศึกษา 
โครงการรับสมัครนักเรียน
ใหม ่

5,000.00 900.00 900.00 4,100.00 

2 การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา - โครงการ
อาหารกลางวัน 

344,720.00 344,715.00 344,715.00 5.00 

3 การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา - ค่าจัดการ
เรียนการสอน 

113,900.00 113,900.00 113,900.00 0.00 

4 การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา –  ค่าหนังสือ
เรียน 

13,400.00 13,400.00 13,400.00 0.00 

5 การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา – ค่าอุปกรณ์
การเรยีน 

13,400.00 13,400.00 13,400.00 0.00 

6 การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา – ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน 

20,100.00 20,100.00 20,100.00 0.00 

7 การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา –  ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

28,810.00 28,810.00 28,810.00 0.00 

8 การพัฒนา
การศึกษา 

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียนโรงเรียน
ตำบลโคกกรวด 

3,375,100.00 3,374,700.00 3,374,700.00 400.00 

9 การพัฒนา
การศึกษา 

เงินอุดหนุนอาหารเสรมินม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

128,385.40 117,270.60 117,270.60 11,114.80 

10 การพัฒนา
การศึกษา 

เงินอุดหนุนอาหารเสรมินม
โรงเรียนตำบลโคกกรวด 

1,596,194.60 1,543,465.56 1,543,465.56 52,729.04 

11 การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการเพิม่ความรู้ภาค
ฤดูร้อนและฝึกทักษะกีฬา
ขั้นพื้นฐาน 

80,000.00 55,190.00 55,190.00 24,810.00 

12 การพัฒนาสังคม โครงการรณรงค์และ
ป้องกันปัญหายาเสพติด 

3,000 
(ตั้งไว้ 50,000) 

(โอนลด 47,000) 

2,590.00 2,590.00 410.00 

13 การพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

430,000.00 396,561.00 396,561.00 33,439.00 



26 
 

 

 

 
 ยุทธศาสตร์ โครงการ เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 
14 การพัฒนาสังคม โครงการจติอาสาพัฒนา

ท้องถิ่น 
100,000.00 63,358.00 63,358.00 36,642.00 

15 การพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,629,600.00 9,611,800.00 9,611,800.00 17,800.00 
16 การพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพความพิการ 1,873,800.00 1,855,600.00 1,855,600.00 18,200.00 
17 การพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 7,500.00 6,000.00 6,000.00 1,500.00 
18 การพัฒนาสังคม โครงการจดัหาอุปกรณ์

กีฬาสำหรับชุมชน 
70,000.00 69,866.00 69,866.00 134.00 

19 การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า 

80,000.00 63,521.00 63,521.00 16,479.00 

20 การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

100,000.00 37,092.00 37,092.00 62,908.00 

21 การพัฒนา
สาธารณสุข 

เงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

233,500.00 
(ตั้งไว้ 300,000) 
(โอนลด 66,500) 

233,145.00 233,145.00 355.00 

22 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. (ทั้ง
สองฝั่งถนน) บริเวณถนน
เทศบาล 24 (ซอย 4) 
ชุมชนสุขใจ หมู่ที่ 6 ตำบล
โคกกรวด อำเภอเมือง
นครราชสมีา จังหวัด
นครราชสมีา 

687,100.00 
(ตั้งไว้ 701,600) 
(โอนลด 14,500) 

687,015.59 0.00 84.41 

23 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรีต พร้อมก่อสร้าง
รางระบายนำ้ บริเวณถนน
เทศบาล 24 (ซอย 2) 
ชุมชนสุขใจ หมู่ที่ 6 ตำบล
โคกกรวด อำเภอเมือง
นครราชสมีา จังหวัด
นครราชสมีา 

557,600.00 557,600.00 0.00 0.00 

24 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ    
คสล.บริเวณจากถนน
ทางเข้าตลาดสดเทศบาล
ตำบลโคกกรวด(ดา้นทิศ
ตะวันออก) เชื่อมกับระบบ
ระบายน้ำเดิม (ดา้นทิศ
เหนือ) หมู่ที่ 1 ตำบลโคก
กรวด อำเภอเมืองนคราช
สีมา จังหวัดนครราชสีมา 

240,300.00 240,300.00 0.00 0.00 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 
25 การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
พร้อมก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณถนนเทศบาล 23 ถึง
ที่ดินของนางชนก เทียนขุน
ทด หมู่ท่ี 6 ตำบลโคก
กรวด อำเภอเมือง
นครราชสมีา จังหวัด
นครราชสมีา 

 

1,612,900.00 1,612,900.00 0.00 0.00 

26 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการวันท้องถิ่นไทย 5,000.00 
(ตั้งไว้ 50,000) 

(โอนลด 45,000) 

4,290.00 4,290.00 710.00 

27 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชนนีพันปีหลวง 12 
สิงหา วันแม่แห่งชาต ิ

50,000.00 
(ตั้งไว้ 100,000) 
(โอนลด 50,000)  

47,140.00 47,140.00 2,860.00 

28 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการจดังานวันปิย
มหาราช 

15,000.00 
(ตั้งไว้ 30,000) 

(โอนลด 15,000) 

12,800.00 12,800.00 2,200.00 

29 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 

42,000.00 
(ตั้งไว้ 100,000) 
(โอนลด 58,000) 

41,760.00 71,760.00 240.00 

30 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการวันข้ึนปีใหม ่ 30,000.00 
(ตั้งไว้ 40,000) 

(โอนลด 10,000) 

29,708.25 29,708.25 291.75 

31 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และ
กีฬา 

 

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 

90,000.00 
(ตั้งไว้ 100,000) 
(โอนลด 10,000) 

89,507.00 89,507.00 493.00 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 
32 การพัฒนาการ

ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

20,000.00 16,800.00 16,800.00 3,200.00 

33 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 
มิถุนายน 

60,000.00 
(ตั้งไว้ 100,000) 
(โอนลด 40,000) 

 

58,240.00 58,240.00 1,760.00 

34 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

โครงการประเพณี
เข้าพรรษา 

50,000.00 44,748.75 44,748.75 5,251.25 

35 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวชุมชน 

225,000.00 
(ตั้งไว้ 200,000) 

(โอนเพิ่ม 100,000) 
(โอนลด 75,000) 

200,253.00 200,253.00 24,747.00 

36 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

200,000.00 
(ตั้งไว้ 100,000) 

(โอนเพิ่ม 300,000) 
(โอนลด 200,000) 

121,600.00 121,600.00 78,400.00 

37 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมคณุธรรม
และจริยธรรม 

10,000.00 
(ตั้งไว้ 50,000) 

(โอนลด 40,000) 

450.00 450.00 9,550.00 

38 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการประชาคมเมือง
เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

30,000.00 11,010.00 11,010.00 18,990.00 

39 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540 

30,000.00 10,700.00 10,700.00 19,300.00 

40 การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง 30,000.00 
(ตั้งไว้ 50,000) 

(โอนลด 20,000) 

6,050.00 6,050.00 23,950.00 

41 การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

10,000.00 
(ตั้งไว้ 40,000) 

(โอนลด 30,000) 

5,310.00 5,310.00 4,690.00 

42 การอนุรักษฺ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการเมืองน่าอยู่และ
การสร้างจิตสำนึกด้าน
สิ่งแวดล้อม 

60,000.00 30,781.20 20,781.20 29,218.80 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 
43 การอนุรักษฺ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการการจัดการน้ำ
เสียในชุมชน 

30,000.00 11,160.00 11,160.00 18,840.00 

44 การอนุรักษฺ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจดัการขยะมลู
ฝอยแบบมสี่วนร่วม 

40,000.00 19,990.00 39,990.00 10.00 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

1.  สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการดำเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

โครงก
าร 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ โครง
การ 

งบประมาณ โครง
การ 

งบประมาณ 

การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดำร ิ

1 300,000.00 - - - - - - 

การพัฒนา
การศึกษา 

21 7,253,923.00 18 5,874,010.00 11 5,625,851.16 11 5,625,851.16 

การพัฒนาการ
เกษตร 

3 110,000.00 - - - - - - 

การพัฒนาสังคม 20 18,499,000.00 16 12,990,900.00 7 12,005,775.00 7 12,005,775.00 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

8 1,640,000.00 5 920,000.00 3 333,758.00 3 333,758.00 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

56 123,854,565.00 7 3,562,400.00 4 3,097,815.59 - - 

การพัฒนา
ท่องเที่ยว 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และ
กีฬา 

16 3,190,000.00 14 1,160,000.00 10 545,247.00 10 545,247.00 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

14 1,815,000.00 7 320,000.00 4 143,760.00 4 143,760.00 

การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

11 5,820,000.00 5 310,000.00 2 11,360.00 2 11,360.00 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

14 5,110,000.00 6 340,000.00 3 81,931.20 3 81,931.20 

รวม 164 167,593,488.00 78 25,477,310.00 44 21,845,497.95 40 18,747,682.36 
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โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เฉพาะปีงบประมาณ 2565 

 
 

จากข้อมูลข้างต้น  โครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกกรวด มี 10 ยุทธศาสตร์  จำนวนโครงการทั้งหมด  164  โครงการ 
งบประมาณจำนวน  167,593,488 บาท  แยกเป็น ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสานต่อแนวทางพระราชดำริ  จำนวน
โครงการทั้งหมด 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1% งบประมาณจำนวน  300,000  บาท ยุทธศาสตร์ที่ 2  การ
พัฒนาการศึกษา  จำนวนโครงการทั้งหมด 21  โครงการ คดิเป็นร้อยละ 13%  งบประมาณจำนวน  7,253,923  
บาท  ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาการเกษตร จำนวนโครงการทั้งหมด 3  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2% งบประมาณ
จำนวน  110,000 บาท ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาสังคม จำนวนโครงการทั้งหมด  20  โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 12% งบประมาณจำนวน  18,499,000 บาท ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาสาธารณสุข จำนวนโครงการ
ทั้งหมด  8  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5%  งบประมาณจำนวน  1,640,00 บาท  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนา
โครงการสร้างพ้ืนฐาน จำนวนโครงการทั้งหมด  56  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34% งบประมาณจำนวน  
123,854,565 บาท  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาการท่องเที่ยง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา จำนวน
โครงการทั้งหมด  16  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10%  งบประมาณจำนวน  3,190,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 8  
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  จำนวนโครงการทั้งหมด  14  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8%  งบประมาณจำนวน  
1,815,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 9  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนโครงการทั้งหมด  11  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7% งบประมาณจำนวน  5,820,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 10  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการทั้งหมด  14  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8%  งบประมาณ
จำนวน  5,110,000  บาท 

 

การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
1% การพฒันาการศกึษา

13%

การพฒันาการเกษตร
2%

การพฒันาสงัคม
12%

การพฒันาสาธารณสขุ
5%

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
34%

การพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนา 
วฒันธรรม ประเพณี และกีฬา

10%

การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี
8%

การรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรพัยส์นิ
7%

การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม

8%
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โครงการที่นำมาดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะปี 2565 
 

 
จากข้อมูลข้างต้น  โครงการที่นำมาดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปี

งบประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกกรวด มี 10 ยุทธศาสตร์  จำนวนโครงการที่
ดำเนินการได้ตามแผนทั้งหมด  40  โครงการ งบประมาณจำนวน  18,747,682.36 บาท  แยกเป็น ยุทธศาสตร์
ที่ 1  การสานต่อแนวทางพระราชดำริ  - ไม่มีการดำเนินโครงการ - ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษา  จำนวน  
11  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27%  งบประมาณจำนวน  5,625,851.16 บาท  ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาการ
เกษตร - ไม่มีการดำเนินโครงการ - ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสังคม จำนวน  7  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17% 
งบประมาณจำนวน  12,005,775.00 บาท ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาสาธารณสุข จำนวน 3  โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 8%  งบประมาณจำนวน  333,758.00 บาท  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน -
ไม่มีการดำเนินโครงการ-  แต่ได้ลงนามสัญญาเพ่ือดำเนินการ  จำนวน 4 โครงการ  งบประมาณ  3,097,815.59 
บาท  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาการท่องเที่ยง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา จำนวน  10  โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 25%  งบประมาณจำนวน  545,247 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 8  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  จำนวน 
4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10%  งบประมาณจำนวน  143,760 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 9  การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 2  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5% งบประมาณจำนวน  11,360.00 บาท 
ยุทธศาสตร์     ที่ 10  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการทั้งหมด  3  โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 8%  งบประมาณจำนวน  81,931.20  บาท 
 
 
 
 
 

การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ

0%

การพฒันาการศกึษา
27%

การพฒันาการ
เกษตร
0%

การพฒันาสงัคม
17%

การพฒันาสาธารณสขุ
8%

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
0%

การพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนา
วฒันธรรม ประเพณี และกีฬา

25%

การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี
10%

การรกัษาความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรพัยส์นิ

5%

การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม

8%
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2. งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
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3.  ผลการดำเนินงาน 

เทศบาลตำบลโคกกรวด   ได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ตามแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโคกกรวด  โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
กิจกรรม กำจัดวัชพืช และทำความสะอาดคลองวังโป่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหา 

ให้แก่ประชาชน ณ คลองวังโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกรวด    

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
โครงการเพิ่มความรู้ภาคฤดูร้อนและฝึกทักษะกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
 
 
 



36 
 

 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

- โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
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- โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
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- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- โครงการตีเส้นจราจร ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวด 
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- โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณถนนด้านทิศ 
ตะวันออก (ชุมชนสุขใจ) หมู่ที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 

 

- โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ (ฝาเหล็ก) บริเวณถนนเทศบาล 20 (จากแยกถนนเทศบาล  
19 ถึงโรงสูบน้ำ บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จำกัด) หมู่ที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทั้งสองฝั่งถนน) บริเวณถนนเทศบาล 24 (ซอย 4) ชุมชนสุขใจ  

หมู่ที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



40 
 

 
- โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านไฟฟ้าส่องสว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
- โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน 
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- โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
๑๒ สิงหาวันแม่แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
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- ประชุมประชาคมเมืองเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

 
 
 

******************************************** 



 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกกรวด 

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2565 
------------------------------------------------------ 

   
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. 2540  หมวด  1  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   

มาตรา  9  ภายใต้บังคับมาตรา  14  และมาตรา  15  ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้  เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานควรจัดทำเพ่ือการตรวจสอบอย่างหนึ่ง  ได้แก่  
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  ที่ดำเนินงานผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ในเรื่อง  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496    
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2563  ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในยการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

  บัดนี้  เทศบาลตำบลโคกกรวด  ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม  
และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  พ.ศ. 2565  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่     29    ธันวาคม    พ.ศ.  2565 

 

 
                           (นายทองแม้น  จรโคกกรวด) 

                           นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด 
 

 
 
 
  
 
 


