


ค ำน ำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 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 

 

  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวดจึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบหนึ่งปี (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖3  
ถึง กันยายน ๒๕๖4)  ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ในการพัฒนาเทศบาล
ต าบลโคกกรวด  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด 
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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖3 ถึง กันยายน ๒๕๖4) 

  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.2564 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ด้าน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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 ให้มากขึ้ น 
ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลโคกกรวด รวมถึง
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน 
  6. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลโคกกรวด และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน า ไปสู่แนวทางการพัฒนาที่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
  7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
ด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
  8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
 

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



 

ส่วนที่ 1  บทน ำ 
 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  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 การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโคกกรวด
จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณ
ในการด 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 าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด เทศบาลต าบล            
โคกกรวด ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด สภาพพ้ืนที่และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลโคกกรวด 

  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้
มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลโคกกรวดให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวดโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ งส่ งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า    
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโคกกรวดซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส 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 และ
ชุมชนทั้ง 18 ชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโคกกรวด พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559  และ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 12 คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ          
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี               
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  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 และผู้ทรงคุณวุฒิที่ นายกเทศมนตรี
ต าบลโคกกรวดคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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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.  นางภัสสร  บุญโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
  4.  นายทองดา  ภูตาเพิด  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
  5.  นายนาวา  สุขเจริญ  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.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กรรมการ 
              และเลขานุการ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลโคกกรวด            
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลโคกกรวด 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา         
ที่ก าหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น       
ต่อนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวดเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโคกกรวดได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลโคกกรวดดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี  
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI)  
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล น าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
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  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญท่ีต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ า
ตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติ พ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ 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 าบลโคกกรวดในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโคกกรวดต่อนายกเทศมนตรีต าบล 
โคกกรวดเพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวดเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโคกกรวด  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโคกกรวดหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโคกกรวดมีอ านาจหน้าที่     
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบล            
โคกกรวด เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวดเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดและคณะกรรมการพัฒนา
ของเทศบาลต าบลโคกกรวดโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
โคกกรวดใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม(Questionnaires)แบบสัมภาษณ์ (Interview) และ      
แบบ สังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบล
โคกกรวด  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลอง
ใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
หรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลโคกกรวดทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโคกกรวดก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล      
โคกกรวดอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา 
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลาเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในเทศบาลต าบลโคกกรวดมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโคกกรวดซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
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 วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  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  
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    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวดเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได ้
 
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโคกกรวดก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
การทาง  โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง   ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
โคกกรวดใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโคกกรวดมีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชี วิตร่วมกับประชาชาชนใน
หมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) 
หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลโคกกรวด 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล/เทศบาลต าบลโคกกรวดคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวดจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
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5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลโคกกรวดสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  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 
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ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
1.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.๑ วิสัยทัศน์ 

เทศบาลต าบลโคกกรวด ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

 
 
 
 

 
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด 

เพ่ือเป็นการพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวดให้บรรลุวัตถุประสงค์  พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ได้ร่วมกัน
วางไว้ 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. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

โคกกรวดเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจคู่ชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม 
ศูนย์รวมวัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติยั่งยืน 

 

9



 

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. ระดบัความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 
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1.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการ

จัดการอย่างต่อเนื่อง โปร่งใสเป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ โดยแบ่งตามพันธกิจ 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. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการให้มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี
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ส่วนที่ 3 การตดิตามและประเมินผล 
 
แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ค าชี้แจง  :เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท 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 าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

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 ✓  
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จ ำนวน
โครงกำร

จ ำนวนงบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

จ ำนวนงบประมำณ

1. การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 1            300,000.00 - -
2. การพัฒนาการศึกษา 17         6,853,923.00 9 5,356,351.30        
3. การพัฒนาการเกษตร 3            110,000.00 - -
4. การพัฒนาสังคม 19       16,144,000.00 4 11,339,464.00     
5. การพัฒนาสาธารณสุข 8         1,395,000.00 3 345,275.36          
6. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 90       68,404,990.79 11 -                        
7. การพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรม 16         3,160,000.00 9 634,696.75          
8. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 13         1,985,000.00 6 281,847.99          

9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 11         5,840,000.00 1 6,925.00               

10. การอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

14         5,110,000.00 4 81,186.41             

รวม 192 109,302,913.79   47 18,045,746.81     

         สรุป     1.  โครงกำรแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ปี  พ.ศ.  2564

                            -   จ านวน  192  โครงการ

                            -   งบประมาณ  109,302,913,79  บาท

                     2. โครงกำรท่ีน ำมำด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ปี พ.ศ. 2564

                            -  จ านวน  47  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  24.48%

                            -  งบประมาณ  18,045,746.81  บาท   คิดเป็นร้อยละ 16.51%

      

โครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เฉพำะปี  2564

ยุทธศำสตร์

โครงกำรท่ีน ำมำด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำท้องถ่ิน ปี พ.ศ.2564

        โครงกำรแผนพัฒนำท้องถ่ิน   
 ปี พ.ศ. 2564
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โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เฉพาะปี  2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากข้อมูลข้างต้น  โครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลต าบลโคกกรวด  มี 10  ยุทธศาสตร์  จ านวน  192  โครงการ  โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย  มดีังนี ้ 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจ านวนโครงการมากท่ีสุด  จ านวน   90 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  47%  
งบประมาณจ านวน 68,404,990.79  บาท, ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสังคม  จ านวน   19  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
10% งบประมาณจ านวน 16,144,000 บาท, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา  จ านวน  17 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
9%  งบประมาณจ านวน  6,853,923 บาท, ยุทธศาสตร์ที่   7  การพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา - วัฒนธรรม  จ านวน16  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8%  งบประมาณจ านวน  3,160,000 บาท,   ยุทธศาสตร์ที่ 10  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  จ านวน  14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  7% งบประมาณจ านวน  5,110,000 บาท,  ยุทธศาสตร์ที่  8  การ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  จ านวน  13  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  7%  งบประมาณจ านวน  1,985,000 บาท, ยุทธศาสตร์
ที ่ 9 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  จ านวน  11  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  6%  งบประมาณจ านวน  
5,840,000 บาท, ยุทธศาสตรท์ี่  5   การพัฒนาสาธารณสุข  จ านวน  8  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  4%  งบประมาณ
จ านวน  1,395,000 บาท, ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการเกษตร  จ านวน  3  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ  2%  งบประมาณ
จ านวน  110,000 บาท,  ยุทธศาสตร์ที่  1  การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  จ านวน   1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0% 
งบประมาณจ านวน  300,000  บาท  ตามล าดับ 

 

 

 

 

1. การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ

0%

2. การพฒันาการศกึษา
9%

3. การพฒันาการเกษตร
2%

4. การพฒันาสงัคม
10%

5. การพฒันาสาธารณสขุ
4%

6. การพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน

47%

7. การพฒันาการท่องเท่ียว
ศาสนา - วฒันธรรม

8%

8. การบริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดี
7%

9. การรกัษาความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรพัยส์นิ

6%

10. การอนรุกัษท์รพัยาการ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

7%

14



   โครงการที่น ามาด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เฉพาะปี  2564 

 

จากข้อมูลข้างต้น  โครงการที่น ามาด าเนินการตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโคกกรวด  มี 10  ยุทธศาสตร์  จ านวนที่ด าเนินการไดต้ามแผนจ านวน    
โครงการ  47   โครงการ  โดยเรยีงล าดับจากมากไปน้อย  มีดังนี้  ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานจ านวนโครงการ
มากที่สุด  จ านวน   11 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  23%  งบประมาณจ านวน 0  บาท  (เนื่องจากเป็นการด าเนินการในปีอ่ืน
เรียบร้อยแล้ว), ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษา  จ านวน   9  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  19% งบประมาณจ านวน 
5,356,351.30 บาท, ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา – วัฒนธรรม  จ านวน  9 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
19%  งบประมาณจ านวน 634,696.75 บาท, ยุทธศาสตร์ที่ 8  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  จ านวน   6  โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ 13%  งบประมาณจ านวน  281,847.99 บาท,   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม  จ านวน  4  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  9% งบประมาณจ านวน  11,339,464 บาท,  ยุทธศาสตร์ที่  10  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  จ านวน  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  6%  งบประมาณจ านวน  81,186.41 บาท, ยทุธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
สาธารณสุข  จ านวน  3  โครงการ  คดิเป็นร้อยละ  6%  งบประมาณจ านวน  345,275.36 บาท, ยุทธศาสตร์ที่  9            
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  จ านวน  1  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  2%  งบประมาณจ านวน  6,925 บาท
, ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการเกษตร  ไม่มีการด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์นี้,  ยุทธศาสตร์ที่  1  การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ  ไมม่ีการด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์นี ้

 

 

1. การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ

0%
2. การพฒันาการศกึษา

19%
3. การพฒันาการเกษตร

0%

4. การพฒันาสงัคม
9%

5. การพฒันาสาธารณสขุ
6%

6. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
23%

7. การพฒันาการท่องเท่ียว  
ศาสนา - วฒันธรรม

19%

8. การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ี
ดี

13%

9. การรกัษาความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรพัยส์นิ

2%
10. การอนรุกัษท์รพัยาการ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

9%

1. การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 2. การพัฒนาการศึกษา
3. การพัฒนาการเกษตร 4. การพัฒนาสังคม
5. การพัฒนาสาธารณสุข 6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7. การพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรม 8. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 10. การอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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      1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
2.1  แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกคลองบุ่งเด่ือ                300,000                            -                            - กองช่าง

รวม 1  โครงการ 300,000.00        - -

โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -
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      2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรับสมัครนักเรียนใหม่                  20,000                  10,000                       900 เพ่ือให้ทราบจ านวน
นักเรียนท่ีมาเรียนในศูนย์ 
100%

จ านวนนักเรียนท่ีแน่นอน กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน

               122,400                122,400                122,400 เด็กได้รับการพัฒนาครบ 
100%

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
ครบทุกคน

กองการศึกษา

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียน

                 14,400                  14,400                  11,800 เด็กมีหนังสือเรียนครบ
100%

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีหนังสือเรียนครบ
ทุกคน

กองการศึกษา

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา - ค่าอุปกรณ์การเรียน

                 14,400                  14,400                  11,800 เด็กมีอุปกรณ์การเรียนครบ
 100%

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีอุปกรณ์การเรียน
ครบทุกคน

กองการศึกษา

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

                 21,600                  21,600                  17,700 เด็กมีเคร่ืองแบบนักเรียน
ครบ 100%

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีชุดนักเรียนครบ
ทุกคน

กองการศึกษา

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา - 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                 30,960                  30,960                  25,370 เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครบ 
100%ครบทุกคน

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้เข้าร่วมกิจกรรม

กองการศึกษา

7 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนต าบล
โคกกรวด

            3,752,000             3,560,000             3,454,000 จ านวนเด็กนักเรียนท่ีได้รับ
อาหารกลางวัน

เด็กนักเรียนโรงเรียนต าบล
โคกกรวดได้รับอาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

8 ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนต าบลโคก
กรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกกรวด

            1,935,363             1,843,390        1,359,581.30 จ านวนเด็กนักเรียนท่ีได้รับ
อาหารเสริม (นม)

เด็กนักเรียนโรงเรียนต าบล
โคกกรวดได้รับอาหารเสริม 
(นม)ท่ีมีคุณภาพ

กองการศึกษา

9 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี                100,000                  20,000                            - กองการศึกษา

10 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย                100,000                  20,000                            - กองการศึกษา

11 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย                  10,000                  10,000                            - กองการศึกษา

12 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลโคกกรวด

               100,000                  50,000                            - กองการศึกษา

13 โครงการประชุมผู้ปกครอง                  20,000                  10,000                            - กองการศึกษา

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา - โครงการอาหารกลางวัน

               352,800                352,800                352,800 กองการศึกษา

15 โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอน                  20,000                  10,000                            - กองการศึกษา

          - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากสถานการณ์            
โรคระบาดโควิค 19  -

          - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากสถานการณ์            
โรคระบาดโควิค 19  -

          - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากสถานการณ์            
โรคระบาดโควิค 19  -

          - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากสถานการณ์            
โรคระบาดโควิค 19  -

          - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากสถานการณ์            
โรคระบาดโควิค 19  -

          - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากสถานการณ์            
โรคระบาดโควิค 19  -

          - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากสถานการณ์            
โรคระบาดโควิค 19  -
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ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา - เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนา  ผู้
ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็ก

                 40,000                  40,000                            - กองการศึกษา

17 โครงการเพ่ิมความรู้ภาคฤดูร้อนและฝึก
ทักษะกีฬาข้ันพ้ืนฐาน

               200,000                100,000                            - กองการศึกษา

รวม 17  โครงการ 6,853,923.00      6,229,950.00      5,356,351.30      

          - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากสถานการณ์            
โรคระบาดโควิค 19  -

          - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากสถานการณ์            
โรคระบาดโควิค 19  -
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      3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
 3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกร                 50,000                           -                           - ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง "บ้านสวยด้วย
ผักสวนครัว"

                30,000                           -                           - ส านักปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร

                30,000                           -                           - ส านักปลัดเทศบาล

รวม 3  โครงการ 110,000.00        - -

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -
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      4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
4.1  แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด                 50,000                 50,000                           - ส านักปลัดเทศบาล

รวม 1  โครงการ 50,000.00          50,000.00          -

4.2 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา    ยา
เสพติด

              400,000               100,000                   7,850 เยาวชนและชุมชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 100%

ชุมชนในเขตเทศบาลปลอด
จากปัญหายาเสพติด

กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบล       โคก
กรวดต้านยาเสพติด

              500,000               250,000                           - กองการศึกษา

3 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบลโคกกรวด

              150,000                 20,000                           - กองการศึกษา

4 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาส าหรับชุมชน 100,000 100,000                           - กองการศึกษา

รวม 4  โครงการ 1,150,000.00      370,000.00        -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -
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 4.3 แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ               400,000                           -                           - กองสาธารณสุขฯ

รวม 1  โครงการ 400,000.00        
                        -                           -   

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน               750,000               300,000                           - ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน               750,000               500,000                           - ส านักปลัดเทศบาล

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ

              100,000               100,000                           - ส านักปลัดเทศบาล

4 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี                 50,000                 30,000                           - ส านักปลัดเทศบาล

5 โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 50,000                 50,000                           - ส านักปลัดเทศบาล

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว

                20,000                 20,000                           - ส านักปลัดเทศบาล

7 โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ิน               100,000               100,000                           - ส านักปลัดเทศบาล

 -  ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -
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ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการด าเนินงานสวัสดิการชุมชนกองทุน
เงินออมวันละ 1 บาท

                50,000                           -                           - ส านักปลัดเทศบาล

9 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว                 20,000                           -                           - ส านักปลัดเทศบาล

รวม 9  โครงการ 1,890,000.00      1,102,564.00      2,564.00            

4.5  แผนงานงบกลาง
ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการให้การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ          10,293,000          10,105,200            9,345,300 ผู้สูงอายุได้รับความ
ช่วยเหลือ 100%

ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลมี
รายได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการให้การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ            2,211,000            2,220,000            1,985,600 ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือ
 100%

ผู้พิการ ในเขตเทศบาลมี
รายได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักปลัดเทศบาล

3 โครงการให้การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์

                50,000                 12,000                   6,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความ
ช่วยเหลือ 100%

ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาล
มีรายได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักปลัดเทศบาล

4 โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลโคกกรวด

              100,000               100,000                           - ส านักปลัดเทศบาล

รวม 4  โครงการ 12,654,000.00    12,437,200.00    11,336,900.00    

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -
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      5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

                60,000                 80,000                 65,309 1. ไม่มีผู้ป่วยและเสียชีวิต
จากโรคพิษสุนัขบ้า
2. สุนัข แมว ได้รับวัคซีน
ครบ 100%

การด าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามี
ประสิทธิภาพด าเนินงานได้
ครอบคลุมครบถ้วน

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

              150,000               100,000                 47,966 ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรค
ไข้เลือดออก

1. สามารถป้องกันและ
ควบคุมการเกิดโรค
ไข้เลือดออกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.  อัตราป่วยด้วยโรคไข้
เลือดไม่เกิน 50:ประชากร
แสนคน
3.เยาวชน ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ตระหนักและ
มีส่วนร่วมอย่างจริงจังใน
การป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการพัฒนาศักยภาพของแกนน า
สาธารณสุขในชุมชน

              400,000               400,000                            - กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -
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ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

4 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

              360,000               360,000                            - กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

5 โครงการป้องกันโรคเอดส์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์

                25,000                            -                            - กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

6 โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
แผงลอย  ผู้ค้าในตลาด  และคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านอาหาร

                50,000                            -                            - กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

7 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ

                50,000                            -                            - กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 7  โครงการ 1,095,000.00      940,000.00        113,275.36        

5.2  แผนงานงบกลาง
ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลโคกกรวด

              300,000               300,000               232,000 จ านวนประชาชนมีสุขภาพ
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีสุขภาพดีด้วย
การบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 1  โครงการ 300,000.00        300,000.00        232,000.00        

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

 -   ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ   -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -
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      6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะช าพันธ์ไม้
และเก็บพัสดุ บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะ 9 ไร่  
หมู่ท่ี 4 ต.โคกกรวด

300,000  (งบประมาณปี  
2562)

  (ด าเนินการปี 2562) ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เทศบาล
ต าบลโคกกรวด  บริเวณส านักงานเทศบาล
ต าบลโคกกรวด  หมู่ท่ี 6         ต.โคกกรวด

4,500,000  (งบประมาณปี  
2563)

  (กันเงิน ปี 2563) ส านักปลัดเทศบาล

3 โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาล 2 
ช้ัน  บริเวณส านักงานเทศบาลต าบล   โคก
กรวด หมู่ท่ี 6 ต.โคกกรวด

4,950,000  (งบประมาณปี  
2563)

  (กันเงิน ปี 2563) ส านักปลัดเทศบาล

4 โครงการต่อเติมอาคารพิพิธภัณฑ์เทศบาล
ต าบลโคกกรวด

290,000       290,000      
(โอนเงิน)

(กันเงิน ปี 2563) ส านักปลัดเทศบาล

5 โครงการปรับปรุงห้องเอนกประสงค์ บริเวณ
อาคารพิพิธภัณฑ์เทศบาลต าบลโคกกรวด  
หมู่ท่ี 6 ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  
จ.นครรชสีมา

350,000       350,000    
(โอนเงิน)

(กันเงิน ปี 2563) ส านักปลัดเทศบาล

6 โครงการก่อสร้างสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินเรือน
โคราช  เทศบาลต าบลโคกกรวด  บริเวณท่ี
สาธารณะ 9 ไร่  หมู่ท่ี 4         ต.โคกกรวด

2,942,000   -   - ส านักปลัดเทศบาล

7 โครงการจัดต้ังส านักทะเบียนราษฏร 1,500,000   -   - ส านักปลัดเทศบาล

 - ด าเนินการแล้วในปี  2562 -

 - ด าเนินการแล้วในปี  2563 -

 - ด าเนินการแล้วในปี  2564 -

 - ยังไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากก าลังประสานงานกับท่ีดิน
จังหวัดนครราชสีมาเร่ือง  การขอใช้ท่ีดินสาธารณะ

ประโยชน์  9  ไร่  -

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ -

  - ด าเนินการแล้วในปี  2564 -

  - ด าเนินการแล้วในปี  2564 -
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ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการขยายติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าอาคาร
สถานธนานุบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด 
หมู่ท่ี 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

               210,000       210,000    (กัน
เงิน)

  (กันเงินปี 2564  ) ส านักปลัดเทศบาล

9 โครงการติดต้ังประตูอัตโนมัติ บริเวณหน้า
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลโคกกรวด 
หมู่ท่ี 6 ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา

                 80,000        80,000    (โอน
เงิน)

  (กันเงินปี 2564  ) ส านักปลัดเทศบาล

10 โครงการติดต้ังเหล็กดัดอาคารสถานธนานุ
บาล  หมู่ท่ี 6 ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.
นครราชสีมา

                 30,000         30,000    
(โอนเงิน)

  (กันเงินปี 2564  ) ส านักปลัดเทศบาล

11 โครงการปรับปุรงห้องเอนกประสงค์บริเวณ
อาคารพิพิธภัณฑ์เทศบาลต าบลโคกกรวด  
(ห้องศูนย์ข้อมูล)   หมู่ท่ี 6 ต.โคกกรวด  ต.
โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.
นครราชสีมา

               450,000        450,000    
(โอนเงิน)

  (กันเงินปี 2564  ) ส านักปลัดเทศบาล

12 โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล  
บริเวณอาคารสถานธนานุบาล  หมู่ท่ี 6 ต.
โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

               900,000        900,000    
(โอนเงิน)

  (กันเงินปี 2564  ) ส านักปลัดเทศบาล

(อยู่ระหว่างด าเนินการ)

(อยู่ระหว่างด าเนินการ)

(อยู่ระหว่างด าเนินการ)

(อยู่ระหว่างด าเนินการ)

(อยู่ระหว่างด าเนินการ)
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ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

13 ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์เทศบาลต าบล
โคกกรวด  บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์เทศบาล
ต าบลโคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

               840,000         840,000    
(โอนเงิน)

  (กันเงินปี 2564  ) ส านักปลัดเทศบาล

14 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บริเวณอาคาร
เอนกประสงค์เทศบาลต าบลโคกกรวด หมู่ท่ี
 6   อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

            1,850,000       1,850,000 
(โอนเงิน)

  (กันเงินปี 2564  ) ส านักปลัดเทศบาล

รวม 14  โครงการ 19,192,000.00    -                         -                         

6.2 แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงขยายหลังคากันแดด
อาคารโรงผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน
เทศบาลต าบลโคกกรวด  หมู่ท่ี 4         ต.
โคกกรวด  อ.เมือง    จ.นครราชสีมา

100,000 (เบิกจ่ายใน
งบประมาณปี 2563)

(เบิกจ่ายใน
งบประมาณปี 2563)

กองสาธาณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 1  โครงการ 100,000.00        -                         -                         

 - ด าเนินการแล้วในปี  2563 -

(อยู่ระหว่างด าเนินการ)

(อยู่ระหว่างด าเนินการ)
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6.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังกระจกโค้งจราจรจรชนิด
วงกลม  แบบแผ่นโพล่ีคาร์บอเนต  ขนาด 
32 น้ิว  จ านวน 50 ชุด  บริเวณทางร่วม
หมู่ท่ี 1,2,3,4,6,14 ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา

               283,500         283,500       
(โอนเงิน)

 (กันเงินปี 2564) ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบเตือน
จราจร ชนิดติดแผงโซล่าเซลล์  จ านวน 22 
ชุด  บริเวณทางร่วม หมู่ท่ี 1,2,3,4,6,14  
ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา

               612,000  612,000 (โอนเงิน)  (กันเงินปี 2564) ส านักปลัดเทศบาล

รวม 2  โครงการ 895,500.00        -                         -                         

6.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายผิวจราจร คสล. บริเวณถนน
เทศบาล 1 หมู่ท่ี 1 ต.โคกกรวด  อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา

257,800        357,800       
(โอนเพ่ิม)

(กันเงิน ปี 2563) กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. บริเวณ
ถนนเทศบาล 17  ถึงห้องเช่านางสายพิณ  
โชว์สูงเนิน  หมู่ท่ี 3  ต.โคกกรวด  อ.เมือง
นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

309,900 - - กองช่าง

(อยู่ระหว่างด าเนินการ)

(อยู่ระหว่างด าเนินการ)

 -  ด าเนินการแล้ว  ปี 2564 -

  -  ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  -
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ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. บริเวณ
ถนนเทศบาลหลังตลาดโคกกรวด  หมู่ท่ี 1 
ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

433,500 - - กองช่าง

4 โครงการก่อสร้าง คสล. บริเวณถนนภายใน
พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ 9 ไร่  หมู่ท่ี 4 ต.
โคกกรวด  อ.เมือง               จ.
นครราชสีมา

318,500        318,500       
(โอนเพ่ิม)

(กันเงิน ปี 2563) กองช่าง

5 โครงการติดต้ังชุดลูกข่ายเคร่ืองรับสัญญาณ 
 จ านวน 8 จุดหอกระจายข่าวแบบไร้สาย  
หมู่ท่ี 1,2,3,4,6 เขตเทศบาลต าบลโคก
กรวด  อ.เมือง          จ.นครราชสีมา

493,900        493,900       
(โอนเพ่ิม)

(กันเงิน ปี 2563) กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างร้ัว บริเวณศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลโคกกรวด  
หมู่ท่ี 1   ต.โคกกรวด  อ.เมือง             จ.
นครราชสีมา

187,900         187,900       
(กันเงิน)

(กันเงิน ปี 2563) กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ า (ฝาเหล็ก)
 บริเวณถนนเทศบาล 20 หมู่ท่ี 4 ต.โคก
กรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

440,800       440,800     
(กันเงิน)

(กันเงิน ปี 2563) กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ า (ฝาเหล็ก)
 บริเวณถนนเทศบาล 19  (จากอาคาร
เอนกประสงค์ถึงบ้านนางพรรณนพ  เพียรสูง
เนิน)  หมู่ท่ี 3 ต.โคกกรวด        อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา

142,100        142,100      
(กันเงิน)

(กันเงิน ปี 2563) กองช่าง

 - อยู่ระหว่างด าเนินการ -

 - อยู่ระหว่างด าเนินการ -

 - อยู่ระหว่างด าเนินการ -

 - อยู่ระหว่างด าเนินการ -

 - อยู่ระหว่างด าเนินการ -

 - ด าเนินการแล้ว ปี 2563 -
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ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักน้ า (ฝาเหล็ก)  
บริเวณถนนเทศบาล 1 (จากแยกถนน
เทศบาล 18 ถึง  บ้าน ร.ต.เกียรติศักด์ิ  
ทองศรี)  หมู่ท่ี 3 ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.
นครราชสีมา

137,100        137,100      
(กันเงิน)

(กันเงิน ปี 2563) กองช่าง

10 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
 บริเวณถนนเทศบาล 9 (ถนนทางเข้า
สวนสาธารณะสระมโนรา)  หมู่ท่ี 6       ต.
โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

328,900       328,900      
(กันเงิน)

(กันเงิน ปี 2563) กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. บริเวณ
ถนนเทศบาลแยกบ้านเลิศธรรม  ถึง ระบบ
ระบายน้ าเดิมหลังวัดหนองหว้า  หมู่ท่ี 1 
ต าบลโคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.
นครราชสีมา

388,000        388,000    
(กันเงิน)

(กันเงิน ปี 2563) กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงตีเส้นจราจรถนนเทศบาล 
 บริเวณถนนเทศบาล  23  ถนนเทศบาล  6
  ถนนเทศบาล 8  หมู่ท่ี 1  และหมู่ท่ี 6 ต.
โคกกรวด  อ.เมือง           จ.นครราชสีมา

239,200        239,200    
(กันเงิน)

(กันเงิน ปี 2563) กองช่าง

13 โครงการปรับปรุงตีเส้นจราจรถนนเทศบาล 
 บริเวณถนนเทศบาล  18  ถนนเทศบาล  
19  ถนนเทศบาล 20  หมู่ท่ี 3  และหมู่ท่ี 
4  บริเวณถนนเทศบาล 22  หมู่ท่ี 2  ต.
โคกกรวด  อ.เมือง               จ.
นครราชสีมา

285,300        285,300    
(กันเงิน)

(กันเงิน ปี 2563) กองช่าง - อยู่ระหว่างด าเนินการ -

 - อยู่ระหว่างด าเนินการ -

 - อยู่ระหว่างด าเนินการ -

 - อยู่ระหว่างด าเนินการ -

 - อยู่ระหว่างด าเนินการ -
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ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการปรับปรุงตีเส้นจราจร ถนนเทศบาล 
 บริเวณถนนเทศบาล 5 ถนนเทศบาล 4  
หมู่ท่ี 1  ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.
นครราชสีมา

243,500        243,500    
(กันเงิน)

(กันเงิน ปี 2563) กองช่าง

15 โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกงาน
ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณท่ีสาธารณะ 9 
ไร่  หมู่ท่ี  4  ต.โคกกรวด  อ.เมือง       จ.
นครราชสีมา

199,800     199,800     (โอน
เงิน)

(กันเงิน ปี 2563) กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  
บริเวณชุมชนศาลาแดง หมู่ท่ี 2            ต.
โคกกรวด   อ.เมืองนครราชสีมา           จ.
นครราชสีมา

               460,000         460,000   
(โอนเงิน)

  (กันเงินปี 2564) กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ  บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลโคกกรวด   หมู่ท่ี 6 
     ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา

               601,000                601,000  (กันเงินปี 2564) กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนน
เทศบาล 4 (ซอยบ้านนายเผด็จ  ถ้ ากลาง)  
หมู่ท่ี 1   ต.โคกกรวด  จ.นครราชสีมา

                 58,700        58,700      
(โอนเงิน)

 (กันเงินปี 2564) กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. บริเวณ
จากถนนมิตรภาพ - ขามทะเลสอ  ถึง ห้อง
เช่านางสายพิณ  โชว์สูงเนิน     หมู่ท่ี 3    
ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.
นครราชสีมา

               368,100                368,100  (กันเงินปี 2564) กองช่าง

 - อยู่ระหว่างด าเนินการ -

  - อยู่ระหว่างด าเนินการ -

  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ  -

  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ  -

  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ  -

  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ  -

32



ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. บริเวณ
ถนนเทศบาล 13  หมู่ท่ี 1         ต.โคก
กรวด  อ.เมืองนครราชสีมา          จ.
นครราชสีมา

            1,206,000             1,206,000  (กันเงินปี 2564) กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. บริเวณ
จากถนนเทศบาล 23 ถึงบ้านนางขวัญเรือน 
     เภาเพ่ิม  หมู่ท่ี 1           ต.โคกกรวด  
อ.เมืองนครราชสีมา            จ.นครราชสีมา

               506,600                506,600  (กันเงินปี 2564) กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บริเวณถนน
เทศบาล 12 หมู่ท่ี 6 ต.โคกกรวด         อ.
เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

               146,000        146,000    
(โอนเงิน)

 (กันเงินปี 2564) กองช่าง

23 โครงการขยายผิวจราจร  คสล. บริเวณถนน
เทศบาล 1 จากแยกถนนเทศบาล 18ถึง
บ้านนางสายพิณ  โชว์สูงเนิน  หมู่ท่ี 3     ต.
โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา

                 61,400         61,400     
(โอนเงิน)

 (กันเงินปี 2564) กองช่าง

24 โครงการติดต้ังแผงลวดตาข่าย บริเวณอาคาร
เอนกประสงค์บ้านละลมหม้อ (ด้านทิศเหนือ
และทิศใต้)  หมู่ท่ี 4          ต.โคกกรวด อ.
เมืองนครราชสีมา            จ.นครราชสีมา

               136,500                136,500  (กันเงินปี 2564) กองช่าง

  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ  -

  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ  -

  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ  -

  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ  -

  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ  -
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ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการติดต้ังร้ัวตาข่ายเหล็ก  บริเวณลาน
กีฬาบ้านหนองหว้า หมู่ท่ี 1            ต.โคก
กรวด  อ.เมืองนครราชสีมา         จ.
นครราชสีมา

               159,000        159,000     
(โอนเงิน)

 (กันเงินปี 2564) กองช่าง

26 โครงการติดต้ังร้ัวตาข่ายเหล็ก  บริเวณบ้าน
ดอนแต้ว  หมู่ท่ี 3    ต.โคกกรวด  อ.เมือง
นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

                 56,800          56,800        
(โอนเงิน)

 (กันเงินปี 2564) กองช่าง

27 โครงการตีเส้นจราจร  ภายในเขตเทศบาล
ต าบลโคกกรวด  ต.โคกกรวด  อ.เมือง
นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

               175,500      175,500  (โอน
เงิน)

 (กันเงินปี 2564) กองช่าง

28 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต 
 บริเวณถนนเทศบาล 24 (ซอย 3)  ชุมชน
สุขใจ  หมู่ท่ี 6 ต.โคกกรวด  อ.เมือง
นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

               567,800       567,800      
(โอนเงิน)

 (กันเงินปี 2564) กองช่าง

29 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
 พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ า บริเวณถนน
ด้านทิศตะวันออก (ชุมชนสุขใจ)  หมู่ท่ี 6 ต.
โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา         จ.
นครราชสีมา

            1,112,900       1,112,900    
(โอนเงิน)

 (กันเงินปี 2564) กองช่าง

  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ  -

  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ  -

  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ  -

  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ  -

  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ  -
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ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการปรับปรุงแอสฟัลฺท์ติกคอนกรีต  
บริเวณถนนเทศบาล 9 (ถนนทางเข้า
สาธารณะสระมโนรา)  หมู่ท่ี 6  ต.โคกกรวด
  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

               388,800       388,800     
(โอนเงิน)

 (กันเงินปี 2564) กองช่าง

31 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
 พร้อมฝาบ่อพักน้ า (ฝาเหล็ก)  และ
ปรับปรุงฝารางระบายน้ า (ฝาเหล็ก)  
บริเวณถนนเทศบาล 2  หมู่ท่ี 2           ต.
โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา         จ.
นครราชสีมา

               848,800       848,800     
(โอนเงิน)

 (กันเงินปี 2564) กองช่าง

32 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ า (ฝาเหล็ก)
 บริเวณถนนเทศบาล 20 (จากแยกถนน
เทศบาล 19 ถึงโรงสูบน้ าบริษัทราชสีมาผลิต
เหล็กจ ากัด)  หมู่ท่ี 4 ต.โคกกรวด อ.เมือง
นครราชสีมา                จ.นครราชสีมา

               595,500       595,500     
(โอนเงิน)

 (กันเงินปี 2564) กองช่าง

33 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  บริเวณท่ี
สาธารณประโยชน์ สระมโนรา  หมู่ท่ี 6  ต.
โคกกรวด     อ.เมืองนครราชสีมา         จ.
นครราชสีมา

               269,200       269,200     
(โอนเงิน)

 (กันเงินปี 2564) กองช่าง

34 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
บริเวณถนนเทศบาล 15  หมู่ท่ี 14       ต.
โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

500,000 - - กองช่าง

  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ  -

  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ  -

  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ  -

  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ  -

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ -
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ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟถนนโซ
ล่าเซลล์  แผงโซล่าเซลล์  บริเวณถนน
เทศบาลภายในเขตเทศบาลต าบล      โคก
กรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา

900,000 - - กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ 
บริเวณหน้าศูนย์สุขภาพบ้านดอนแต้ว  หมู่ท่ี
 3

1,000,000 - - กองช่าง

37 โครงการส ารวจและจัดท าป้ายช่ือถนนในเขต
เทศบาล

200,000 - - กองช่าง

38 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวภายใน
ชุมชน

100,000 - - กองช่าง

39 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง
  บริเวณหมู่ 1,2,3,4,6,14     ต.โคกกรวด
  อ.เมืองนครราชสีมา          จ.นครราชสีมา

1,000,000 - - กองช่าง

40 โครงการติดต้ังเคร่ืองเล่นเด็ก  บริเวณ  หมู่ท่ี
 1,2,3,4,6,14   ต.โคกกรวด        อ.
เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

1,000,000 - - กองช่าง

41 โครงการวางท่อระบายน้ า  บริเวณสวน
สุขภาพ บ้านละลมหม้อ หมู่ท่ี 4           ต.
โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา         จ.
นครราชสีมา

235,500 - - กองช่าง

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ -
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ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

42 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
บริเวณสวนสุขภาพบ้านละลมหม้อ       หมู่
ท่ี 4  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา

1,512,000 - - กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก  บริเวณถนนเทศบาล 21 หมู่ท่ี 2 
ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา        จ.
นครราชสีมา

300,900 - - กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก  บริเวณถนนเทศบาล 16 หมู่ท่ี 14
 ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา     จ.
นครราชสีมา

483,900 - - กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก  บริเวณถนนเทศบาล 5 (เลียบทาง
รถไฟ) บ้านหนองหว้า  หมู่ท่ี 1       ต.โคก
กรวด  อ.เมืองนครราชสีมา         จ.
นครราชสีมา

478,900 - - กองช่าง

46 โครงการปรับปรุงแอสฟัลท์ติก  บริเวณถนน
เทศบาล  24 (ซอยบ้านนางระเบียบ  ฤทธ์ิ
นอก)  หมู่ท่ี 6  ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.
นครราชสีมา

435,600 - - กองช่าง

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ -
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ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

47 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก  บริเวณ
ถนนเทศบาล  24  ชุมชนสุขใจ  (ซอยบ้าน
นายพูนลาภ  ร่ืนรู้สาร)  หมู่ท่ี 6  ต.โคก
กรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

439,400 - - กองช่าง

48 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก  บริเวณ
ถนนเทศบาล  17  จากแยกถนนเทศบาล  
1  ถึงทางแยกเข้าพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์
 9 ไร่  หมู่ท่ี 3       ต.โคกกรวด  อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา

499,700 - - กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างทางเท้า  บริเวณถนน
เทศบาล 1  หมู่ท่ี 2,3 ต.โคกกรวด        อ.
เมือง  จ.นครราชสีมา

2,750,000 - - กองช่าง

50 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก  บริเวณ
ถนนเทศบาล 15  หมู่ท่ี  6        ต.โคก
กรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

499,800 - - กองช่าง

51 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต  บริเวณถนนเทศบาล 2        หมู่
ท่ี 2  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.
นครราชสีมา

               738,900  -                            - กองช่าง

รวม 51  โครงการ 25,199,400.00    2,818,200.00      -                     

 - ไม่ได้ด าเนินการ  -

 - ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน -

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ -
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6.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงสถานท่ีออกก าลังกายบ้าน
ดอนแต้ว บริเวณอาคารศูนย์สุขภาพบ้าน
ดอนแต้ว หมู่ท่ี 3 ต.โคกกรวด        อ.เมือง
นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

               440,000        440,000     
(โอนเงิน)

 (กันเงินปี 2564) กองการศึกษา

2 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์รักษ์สุขภาพ
บ้านดอนแต้ว  หมู่ท่ี 3    ต.โคกกรวด     อ.
เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

               924,000          924,000      
 (โอนเงิน)

 (กันเงินปี 2564) กองช่าง

รวม 2  โครงการ 1,364,000.00      -                         -                         

6.6  แผนงานการพาณิชย์
ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าใส  บริเวณ
ส านักงานการประปา  ม.3  บ้านดอนแต้ว 
ต.โคกกรวด

4,311,000  - ได้รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ -

 - ได้รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ -

กองการประปา

2 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ประปา

2,765,000  - ได้รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ -

 - ได้รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ -

กองการประปา

3 โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลฯ 
 บริเวณอาคารตลาดสดเทศบาล  หมู่ท่ี 1  
ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.
นครราชสีมา

               990,400             990,400   
       (โอนเงิน)

  (กันเงินปี  2564) กองสาธารณสุขฯ

 - ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในปี 2564 -

  - ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในปี 2563 -

  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ  -

  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ  -

 - อยู่ระหว่างด าเนินการ -
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ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ประปา (วางท่อเมนส่งน้ าประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาคให้แก่การประปา
เทศบาลต าบลโคกกรวด

1,810,300       1,810,300     
(โอนเงิน)

(กันเงินปี 2563) กองการประปา

5 โครงการควบคุมพ้ืนท่ีจ่ายน้ าประปาบริเวณ
ใต้ทางลอดรถไฟบ้านละลมหม้อ  บ้านดอน
แต้ว บ้านละลมหม้อ           บ้านโคกกรวด 
 ต.โคกกรวด  อ.เมือง      จ.นครราชสีมา

445,000 - - กองการประปา

6 โครงการควบุคมพ้ืนท่ีจ่ายน้ าประปา บริเวณ
ลอดใต้สะพาน ข้ามทางรถไฟ หจก.โคก
กรวดค้าไม้ไปบ้านหนองหว้า        บ้านสระ
มโนรา ต.โคกกรวด  อ.เมือง      จ.
นครราชสีมา

493,000 - - กองการประปา

7 โครงการวางท่อน้ าประปาฝ่ังตะวันตกจาก
บ้านนายอุดร  กล่อมจอหอถึงประตูวัด
หนองหว้า  (บ้านนายศักรินทร์  แซ่เล้ียง)

500,000 - - กองการประปา

8 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

2,000,000 - - กองการประปา

9 โครงการวางท่อเมนประปา ซอยเทศบาล 3 
 หมู่ 1 ต.โคกกรวด

450,000 - - กองการประปา

10 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
จ่ายน้ าประปา

1,000,000 - - กองการประปา

11 โครงการปรับปรุงเคร่ืองสูบน้ าดิบ 100,000 - - กองการประปา

 - อยู่ระหว่างด าเนินการ -

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -
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ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการวางท่อลอดใต้ทางรถไฟ 2,516,460.70 - - กองการประปา

13 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตภายใน
โรงกรอง

336,425.79 - - กองการประปา

14 โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ าประปา 211,530.80 - - กองการประปา

15 โครงการขุดลอกบ่อพักตะกอน                100,000 - - กองการประปา

16 โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ าประปา             87,873.50 - - กองการประปา

17 โครงการปรับปรุงประตูด้านทิศตะวันตก 
พร้อมทาสีร้ัว

               500,000                500,000                            - กองการประปา

18 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ประปา (วางท่อเมนส่งน้ าประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาคให้แก่การประปา
เทศบาลต าบลโคกกรวด

2,643,700 - - กองการประปา

19 โครงการปรับปรุงระบบบ่อบาดาล บริเวณ
สวนสาธารณะสระมโนราห์  หมู่ท่ี 6 ต.โคก
กรวด  อ.เมืองนครราชสีมา       จ.
นครราชสีมา

               258,500                258,500                            - กองการประปา

20 โครงการปรับปรุงระบบบ่อบาดาล บริเวณ
โรงรึยนต าบลโคกกรวด  หมู่ท่ี 2          ต.
โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา         จ.
นครราชสีมา

               134,900                134,900                            - กองการประปา

รวม 20  โครงการ 21,654,090.79    893,400.00        -                     

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -

 - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก -

 - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากได้รับบริจาคถังเก็บน้ าของ 
บริษัท เอไอเอส -

 - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากได้รับบริจาคถังเก็บน้ าของ 
บริษัท เอไอเอส -

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ  -

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -
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7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
7.1  แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

              250,000               150,000                 40,100 ประชาชน 70% ได้ร่วม
แสดงความจงรักภักดีและ
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสถาบัน

ประชาชนได้แสดงความ
จงรักภักดีและตระหนักถึง
ความส าคัญของสถาบันฯ 
ย่ิงข้ึน

ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช                 60,000                 30,000                 29,880 ประชาชน  60% ได้ร่วม
แสดงความจงรักภักดี

ประชาชนได้แสดงความ
จงรักภักดี

ส านักปลัดเทศบาล

3 โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

              150,000               100,000                 98,780 ประชาชน 60% ได้ร่วม
แสดงความระลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

ประชาชนได้แสดงความ
ระลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช

ส านักปลัดเทศบาล

4 โครงการวันข้ึนปีใหม่                 50,000                 30,000            24,757.90 ประชาชน  60% ได้ร่วม
สืบสานวัฒนธรรมไทย

ประชาชนได้ร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมไทยและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในชุมชน

ส านักปลัดเทศบาล

5 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

              250,000               250,000                 68,551 ประชาชน 70% ได้ร่วม
แสดงความจงรักภักดีและ
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสถาบัน

ประชาชนได้แสดงความ
จงรักภักดีและตระหนักถึง
ความส าคัญของสถาบันฯ 
ย่ิงข้ึน

ส านักปลัดเทศบาล

42



ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการวันคล้ายวันสวรรคพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                20,000                 20,000                 15,560 ประชาชน 60%ได้ร่วม
แสดงความจงรักภักดี

ประชาชนได้แสดงความ
จงรักภักดี

ส านักปลัดเทศบาล

7 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

              250,000               100,000                 39,525 พนักงานเข้าร่วมโครงการ 
80%

พนักงาน ลูกจ้าง ตระหนัก
ถึงความส าคัญของวัน
เทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล

8 โครงการวันท้องถ่ินไทย               100,000                 50,000                            - ส านักปลัดเทศบาล

9 โครงการงานวันพระราชพิธี  รัฐพิธีและ วัน
ส าคัญของชาติ

                50,000                 20,000                            - ส านักปลัดเทศบาล

10 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน
ประชาชนอ าเภอเมืองนครราชสีมา      
คร้ังท่ี 14

              500,000                            -                            - ส านักปลัดเทศบาล

11 โครงการวันเทศบาล                 10,000                            -                            - ส านักปลัดเทศบาล

รวม 11  โครงการ 1,690,000.00     750,000.00        317,153.90        

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -
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7.2  แผนงานการศาสนาและนันทนาการ
ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการงานประเพณี
ลอยกระทง

350,000 220,000 204,572.85 ประชาชนได้ร่วมสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม 
80%

ประชาชนได้ร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมไทยและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในชุมชน

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 300,000 190,000                            - กองการศึกษา

3 โครงการงานประเพณีสงกรานต์ 400,000 300,000                            - กองการศึกษา

4 โครงการประเพณีเข้าพรรษา 70,000 50,000                            - กองการศึกษา

รวม  4  โครงการ 1,120,000.00     760,000.00        204,572.85        

7.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวชุมชน 350,000 350,000 112,970 ประชาชนได้ร่วมสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม  
80%

เด็ก  เยาวชน  ได้รับ
ความสุข  สนุกสนาน และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมี
ความคิด

กองการศึกษา

รวม  1  โครงการ 350,000.00        350,000.00        112,970.00        

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -
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8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
8.1  แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

               500,000                300,000                       900 เทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสูงข้ึน 50%

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและ
ลูกจ้างปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม                150,000                100,000                    5,800 บุคลากร 80%  ได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

พนักงานเทศบาลมีคุณธรรม
  จริยธรรม

ส านักปลัดเทศบาล

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน

               500,000                500,000           236,457.99 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกต้ัง
ร้อยละ 60%

มีการเลือกต้ังนายกฯและ
สมาชิกสภาเทศบาลท่ีมา
จากการเลือกต้ัง

ส านักปลัดเทศบาล

4 โครงการจ้างนักเรียน  นักศึกษาปฏิบัติงาน
นอกเวลาเรียน

               150,000                  30,000                  23,800  นักเรียน40% มีรายได้
เพ่ิมข้ึน

นักเรียน  นักศึกษามีรายได้
ในช่วงปิดภาคเรียน

ส านักปลัดเทศบาล

5 โครงการประชาคมเมืองเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

                 50,000                  50,000                    8,290 ประชาชน 70% มีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลฯ

ประชาชนได้ร่วมกันเสนอ
ปัญหา ร่วมกันคิดเพ่ือ
พัฒนาชุมชนตนเอง

กองวิชาการและแผนงาน

6 โครงการจัดให้ความรู้ในเร่ืองกฎหมายท่ัวไป                  50,000                  30,000                    6,500 ประชาชน 50% รู้กฎหมาย
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนในเขตเทศบาล
สามารถน ากฎหมายมาใช้
แก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นใน
ชีวิตประจ าวันได้

กองวิชาการและแผนงาน
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ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการเทศบาลเคล่ือน
ท่ีพบประชาชน

               160,000                100,000                            - ส านักปลัดเทศบาล

8 โครงการปกป้องสถาบัน
ของชาติ

               100,000                100,000                            - ส านักปลัดเทศบาล

9 โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานใน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล

                 50,000                  10,000                            - ส านักปลัดเทศบาล

10 โครงการอบรมการจัดท า
แผนชุมชน

                 50,000                  50,000                            - กองวิชาการและแผนงาน

11 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

                 50,000                  30,000                            - กองวิชาการและแผนงาน

12 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลต าบลโคกกรวด

               115,000                115,000                            - กองคลัง

13 โครงการจักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรม
และวิถีชุมชน

                 60,000                            -                            - ส านักปลัดเทศบาล

รวม 13  โครงการ 1,985,000.00 1,415,000.00 281,747.99

  -  ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -
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9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล

               100,000                  30,000                    6,925 การเกิดอุบัติเหตุเป็น ๐% จ านวนอุบัติเหตุจราจรใน
เขตเทศบาลลดลง

ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง                  50,000                  50,000                            - ส านักปลัดเทศบาล

3 โครงการพัฒนาศักยภาพให้รอดจากการ
จมน  า

                 50,000                  40,000                            - ส านักปลัดเทศบาล

4 โครงการติดตั งและเปล่ียนถังเคมีดับเพลิง                100,000                100,000                            - ส านักปลัดเทศบาล

5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ  ประจ าเทศบาลต าบลโคกกรวด

               200,000                150,000                            - ส านักปลัดเทศบาล

6 โครงการฝึกอบรม  อปพร.                  50,000                            -  - ส านักปลัดเทศบาล

7 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขต
เทศบาล

                 30,000                            -                            - ส านักปลัดเทศบาล

8 โครงการความปลอดภัยในชุมชน                  50,000                            -                            - ส านักปลัดเทศบาล

9 โครงการจักรยานสายตรวจดับเพลิง                  60,000                            -                            - ส านักปลัดเทศบาล

รวม 9  โครงการ 690,000 370,000 6,925

  -  ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

  -  ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  -

  -  ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  -

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

  -  ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  -
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9.2  แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 250,000 100,000                            - กองช่าง

2 โครงการติดตั งปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง Led
 Smart City

4,900,000                            -                            - กองช่าง

รวม 2  โครงการ 5,150,000 100,000 0

              - ไม่ได้ด าเนินการในระหว่างปี                  
ไม่มีการขยายเขตไฟฟ้า -

             - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ               
จากหน่วยงานภายนอก -
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10.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
10.1  แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช               600,000               500,000            42,017.21  เทศบาลได้เข้าร่วมโครงการ
 100%

ประชาชนได้มีส่วนร่วมและ
ได้รับความรู้เพ่ิมเติม
เก่ียวกับการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการปลูกหญ้าแฝก                 50,000                 20,000                          -   ส านักปลัดเทศบาล

รวม 2  โครงการ 650,000.00        520,000.00        42,017.21           

10.2  แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเมืองน่าอยู่และการสร้างจิตส านึก
ด้านส่ิงแวดล้อม

100,000 60,000 36,169.20 ประชาชนมีจิตส านึก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เพ่ิมข้ึน 
50%

ประชาชนมีจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ชุมชนมี
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี บ้านเมือง
สะอาดสวยงามน่าอยู่

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการการจัดการน้ าเสียชุมชน 100,000 30,000                          -   กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

           - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองสถานการณ์             
โรคระบาด  โควิค 19 -

  - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด โควิค
 19 -
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ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ า 50,000                          -                            -   กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเทศบาล
ต าบลโคกกรวด

100,000                          -                            -   กองสาธารณสุขฯ

รวม 4  โครงการ 350,000.00 90,000.00 36,169.20

10.3  แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม                 40,000                 40,000                   3,000 ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง 
5%

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาขยะชุมชนโดย
รู้จักคัดแยกขยะต้ังแต่
ครัวเรือนปริมาณขยะ
ชุมชนลดลง

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ
สระน้ าวัดหนองหว้า ม.1 ต.โคกกรวด

           2,000,000  -  - กองช่าง

3 โครงการพัฒนางานรักษาความสะอาดและ
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

                70,000                 70,000                            - กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการก่อสร้างระบบบัดน้ าเสียบริเวณ
คลองบุ่งเด่ือ

              500,000  -  - กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณถนน
เทศบาล 10 หมู่ท่ี 2  ต.โคกกรวด

              750,000                            -                            - กองช่าง

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ -

  - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด โควิค
 19 -

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  -

 - ด าเนินการแล้ว ปี  2563  -

 - ไม่สามารถด าเนินการได้  เน่ืองจากเป็นเขตชลประทาน -
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ท่ี โครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2564 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณสวน
สุขภาพวังหิน หมู่ท่ี 4  ต.โคกกรวด  อ.เมือง

              500,000  -  - กองช่าง

7 โครงการส่งเสริมก่อสร้าบ่อดักไขมันใน
ครัวเรือน

                50,000  -  - กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรสูบน้ า
เทศบาลถึงแยกประตูน้ าของกรมชลประทาน

              200,000  -  - กองช่าง

รวม 8  โครงการ 4,110,000.00 110,000.00 3,000.00

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  -

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ -

 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ -
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
1. การสานต่อแนวทางพระราชด าริ - - - - - - 1 100.00 1 0.51
2. การพัฒนาการศึกษา 9 52.95 - - 8 47.06 - - 17 8.85
3. การพัฒนาการเกษตร - - - - - - 3 100.00 3 1.57
4. การพัฒนาสังคม 4 21.05 - - 12 63.16 3 15.79 19 9.9
5. การพัฒนาสาธารณสุข 3 37.5 - - 2 25.00  3 37.50 8 4.17
6. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 11 12.23 43 47.77 4 4.45 32 35.55 90 46.87
7. การพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรม 9 56.25 - - 5 31.25 2 12.50 16 8.34
8. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 6 46.16 - - 6 46.16 1 7.70 13 6.77

9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1 9.09 - - 4 36.37 6 54.54 11 5.73

10. การอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4 28.58 - - 3 21.42 7 50.00 14 7.15

รวม 47 24.48 43 22.4 44 22.92 58 30.21 192 100.00 

สรุปโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ ำปี พ.ศ.  2564

จ ำนวนโครงกำรท่ี
เสร็จ

จ ำนวนโครงกำรท่ี
อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร

จ ำนวนโครงกำรท่ี
ไม่ได้ด ำเนินกำร

จ ำนวนโครงกำรท่ีมี
กำรไม่ได้รับกำร

อนุมัติงบประมำณ

จ ำนวนโครงกำร
ท้ังหมดยุทธศำสตร์
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สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปี พ.ศ.  2564 

   

จากข้อมูลข้างต้นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ที่ด าเนินการในปี  พ.ศ. 
2564  แยกเป็นจ านวนโครงการทั้งหมด  มีทั้งหมด  192  โครงการ  แยกเป็นจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ  
จ านวน  47  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  24.48  , จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  43  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  22.40  , จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  44  โครงการ  คิดเป็นร้อย
ละ  22.92 ,  จ านวนโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  จ านวน  58  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
30.21   แยกเป็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ จ านวนโครงการทั้งสิ้น  1  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  0.51%  แยกเป็นจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ 0 โครงการ  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  0  โครงการ  จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  0  โครงการ  เป็นจ านวนโครงการที่ไม่ได้รับการ
อนุมัติงบประมาณ  จ านวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100% 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จ านวนโครงการทั้งสิ้น  17  โครงการ  คิดเป็นร้อย
ละ  8.85% แยกเป็นจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.95%  จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ  0  โครงการ  จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  8  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  47.06%  
จ านวนโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  จ านวน 0 โครงการ   

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตร  จ านวนโครงการทั้งสิ้น  3  โครงการ  คิดเป็นร้อย
ละ  1.57% แยกเป็นจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ 0 โครงการ  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  0  
โครงการ  จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  0  โครงการ  จ านวนโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  
จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  100% 

0

9

0
4 3

11
9

6

1
4

0 0 0 0 0

43

0 0 0 00

8

0

12

2
4 5 6

4 3
1 0

3 3 3

32

2 1

6 7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
1. 
กา
รส
าน
ต่อ
แน
วท
าง
พร
ะร
าช
ด า
ริ

2. 
กา
รพ
ฒั
นา
กา
รศ
กึษ

า

3. 
กา
รพ
ฒั
นา
กา
รเก

ษต
ร

4. 
กา
รพ
ฒั
นา
สงั
คม

5. 
กา
รพ
ฒั
นา
สา
ธา
รณ

สขุ

6. 
กา
รพ
ฒั
นา
โค
รง
สร
า้ง
พืน้

ฐา
น

7. 
กา
รพ
ฒั
นา
กา
รท
่อง
เที่
ยว
  ศ
าส
นา
 -

วฒั
นธ
รร
ม

8. 
กา
รบ
ริห
าร
จดั
กา
รบ
า้น
เม
ือง
ที่ดี

9. 
กา
รร
กัษ

าค
วา
มป

ลอ
ดภ
ยัใ
นช
ีวิต
แล
ะท
รพั
ยส์
นิ

10
. ก
าร
อน
รุกั
ษท์

รพั
ยา
กา
รธ
รร
มช
าติ
แล
ะ

สิ่ง
แว
ดล
อ้ม

จ านวนโครงการที่เสร็จ จ านวนโครงการที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ จ านวนโครงการที่ไม่ไดด้ าเนินการ จ านวนโครงการที่มีการไม่ไดร้บัการอนมุติังบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม จ านวนโครงการทั้งสิ้น  19  โครงการ  คดิเป็นร้อยละ  
9.90% แยกเป็นจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.05%  จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ  0  โครงการ  จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  12  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  63.16%  
จ านวนโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  จ านวน 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  15.79%   

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข จ านวนโครงการทั้งสิ้น  8  โครงการ  คิดเป็นร้อย
ละ  4.17% แยกเป็นจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50%  จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ  0  โครงการ  จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  25.00%  
จ านวนโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  จ านวน 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  37.50%   

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวนโครงการทั้งสิ้น  90  โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ  46.47% แยกเป็นจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.23%  จ านวน
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  43  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  47.77 จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  4  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  4.45%  จ านวนโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  จ านวน 32  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  35.55%   

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตรก์ารท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรม  จ านวนโครงการทั้งสิ้น  16  โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ  8.34% แยกเป็นจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.25%  จ านวน
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  0  โครงการ จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
31.25%  จ านวนโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  จ านวน  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  12.50%   

ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  จ านวนโครงการทั้งสิ้น  13  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  6.77% แยกเป็นจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.16%  จ านวน
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  0  โครงการ จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  6  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
46.16%  จ านวนโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  จ านวน 1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  7.70%   

ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จ านวนโครงการทั้งสิ้น  
11  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  5.73% แยกเป็นจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
9.09%  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  0  โครงการ จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  4  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  36.37%  จ านวนโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  จ านวน 6  โครงการ  คิดเป็น   
ร้อยละ  54.54%   

ยุทธศาสตร์ที่ 10  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวนโครงการทั้งสิ้น  
14  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  7.15% แยกเป็นจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
28.58%  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  0  โครงการ จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  3  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  21.42%  จ านวนโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  จ านวน 7  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  50.00%   
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน  เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจ านวน
มากในการด าเนินโครงการ 
 2. เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด โควิค 19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการตามที่ก าหนดไว้ได้ 
 3. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป  ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. น าโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลโคกกรวดไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ 
 3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 
 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
 5. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว 
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ส่วนที่ 4 
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  --------------------------------- 

  
สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
   โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน  180  ชุด   
 
 เพศ - ชาย  จ านวน     81    ราย 

 - หญิง  จ านวน     99    ราย 
 

อาย ุ - ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 5  ราย  - 20 – 30 ปี จ านวน 24  ราย  - 31 – 40 ปี จ านวน  40 ราย                                
-  41 – 50 ปีจ านวน  45  ราย  - 51 – 60 ปี จ านวน  46  ราย - มากกว่า  60 ปี  จ านวน 20 ราย 

 
 การศึกษา  -  ประถมศึกษา    จ านวน   43    ราย   - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน    58   ราย 

-  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  จ านวน  33 ราย - ปรญิญาตรี      จ านวน    46   ราย 
-  สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน     -    ราย   - อื่น ๆ จ านวน    -   ราย 
 

 อาชีพ  - รับราชการ         จ านวน  10  ราย  - เอกชน/รัฐวสิาหกิจ จ านวน       23   ราย 
   - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว    จ านวน  44  ราย  - รับจ้าง                จ านวน       50   ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา      จ านวน  12  ราย  - เกษตรกร             จ านวน      28   ราย     
   - อื่น ๆ จ านวน  13 ราย  

ในภาพรวม 
ประเด็น พอใจ

มาก 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ไม่พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ/กิจกรรม 104 57.78 67 37.22 9 5.00 

2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 107 59.44 68 37.78 5 2.78 

3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 134 74.44 43 23.89 3 1.67 

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 128 71.11 47 26.11 5 2.78 

5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 125 69.44 51 28.33 4 2.22 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 155 86.11 25 13.89 0 0.00 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 131 72.78 46 25.56 3 1.67 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 150 83.33 21 11.67 9 5.00 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 111 61.67 66 36.67 3 1.67 

หมายเหตุ   จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน  180    ราย    
 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลโคกกรวดในภาพรวม    ปรากฏว่า ในจ านวน
หัวข้อประเด็น ทั้ง 9  ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ  86.11,  พอใจ อยู่ท่ีร้อยละ  37.78      
และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ  5.00     
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สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.53 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.05 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.93 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.26 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.1 

6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 8.22 

7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

8.25 

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.35 

รวม 8.34 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.4 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.5 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.9 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.79 

6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 8.26 

7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

8.8 

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.39 

รวม 8.26 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.52 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.22 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 9 

6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 7.66 

7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

8.37 

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.76 

รวม 8.32 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(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 8.9 

6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 8.88 

7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

8.47 

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.9 

รวม 8.83 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.23 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.17 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.68 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 9.23 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 8 

6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 8.29 

7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

8.79 

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 

รวม 8.35 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.83 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.1 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.46 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.1 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.12 

6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 9.6 

7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

8.49 

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.21 

รวม 8.36 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.22 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.42 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.88 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.28 

6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 8.41 

7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

8.44 

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.31 

รวม 8.37 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.98 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.36 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.46 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.83 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.02 

6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 8.42 

7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

8.12 

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.49 

รวม 8.21 

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.22 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.45 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.66 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.69 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.75 

6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 7.12 

7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

8.71 

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.3 

รวม 8.24 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.96 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.37 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.56 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.6 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.23 

6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 8.14 

7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

8.7 

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9 

รวม 8.32 
 

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงานของ
เทศบาลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลฯ จะด าเนินการ 
 2. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ียังไม่เข้าใจระบบข้ันตอนการท างาน ของเทศบาล ท าให้การ 
ท างานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. น าโครงการที่ เกินขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
 2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล 
 3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง  
 4.  จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน ระหว่าง
หน่วยงานและผู้น าชุมชน 
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