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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 116  ตอนที่ 9ก  วันที่  24  
กุมภาพันธ์ 2542  มีผลท าให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเขาฉกรรจ์เป็น  เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ปัจจุบันมี นายสุภชัย  งามสุคนธ์รัตนา  เป็นนายกเทศมนตรี  

“เขาฉกรรจ์” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ส าคัญที่สุดของอ าเภอ และมีประวัติเล่าขาน 
ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า  เขาฉกรรจ์แห่งนี้  เป็นจุดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมัยที่ทรงเป็นพระยา            
วชิรปราการ  ได้ทรงรวบรวมคนไทยจากชุมนุมต่างๆ  เพ่ือกอบกู้เอกราชตอนเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ได้ทรง
กระท าพิธี  “ฉอกัณฑ์”  ซึ่งถือเป็นพิธีตัดไม้ข่มนามที่ส าคัญ  ต่อมาได้เพ้ียนเสียงและ  เพ้ียนรูปจากค าว่า         
“ฉอกัณฑ”์  มาเป็น “ฉ-กรรจ์” 
 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้ง 
 เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ตั้งอยู่เลขที่  111  หมู่ที่ 6  ต าบลเขาฉกรรจ์  อ าเภอเขาฉกรรจ์   จังหวัด
สระแก้ว  ห่างจากทางแยกถนนสายจันทบุรี - สระแก้ว ประมาณ 500 เมตร  ห่างจากตัวจังหวัดสระแก้ว  
ประมาณ 20  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ 267 กิโลเมตร 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  มีภูเขาหินปูนขนาดใหญ่  ตั้งอยู่ระหว่าง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6   มีพ้ืนที่
ทั้งหมด  8.715  ตารางกิโลเมตร  หรือ 5,446.88  ไร่  โดยครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่  3, 4, 5 และบางส่วนของหมู่
ที่ 6 และ 9 ต าบลเขาฉกรรจ์ 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 โดยทั่วไปจังหวัดสระแก้วมีลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น  3  ฤดู  

 ฤดูร้อน เริ่มต้นแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน 
 ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม  
 ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม สภาพอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า 

 1.4 ลักษณะของดิน 
  เป็นดินร่วน เหมาะแก่การเพาะปลูกท าการเกษตร 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้้า 

1)  หนอง  บึง  จ านวน  4  แห่ง 
 -  บึงสระกุดล่าง คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าประมาณ   50,000   ลบ.ม. 
 -  บึงสระกุดกลาง    คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าประมาณ  20,000   ลบ.ม. 
 -  บึงสระกุดโบสถ์   คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าประมาณ  30,000   ลบ.ม. 
 -  บึงหนองขอน คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าประมาณ     3,200   ลบ.ม. 
2)   คลอง  ล าธาร  ห้วย  จ านวน  6  แห่ง  ได้แก่ 
 -  คลองพระสทึง      -  คลองยาง 
 -  คลองวังจิก -  คลองตะเคียน 
 -  คลองอีเหลา -  คลองปูน 
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   1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 มีสวนรุกขชาติ     จ านวน    1    แห่ง 
 
2. ด้านการเมืองการปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ บ้านหนองกระทุ่มพัฒนา  หมู่ที่ 9  ต าบลเขาฉกรรจ์  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ บ้านเขาฉกรรจ์  หมู่ที่  6  ต าบลเขาฉกรรจ์  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านนาบน  หมู่ที่  7  ต าบลเขาฉกรรจ์  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  หมู่ที่  25  ต าบลหนองหว้า  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 
 2.2 การเลือกตั้ง 
  จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต  รวม 3,858 คน แยกเป็น ชาย 1,894 คน หญิง 1,964 คน 
 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร  
  มีประชากรทั้งสิ้น  4,878  คน  แยกเป็นชาย  2,427  คน  เป็นหญิง  2,451  คน  มีจ านวนครัวเรือน 
2,285  ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  549  คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลประชาการจาก
ส านักทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ณ  วันที่ 31 พ.ค.63) 
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  (ข้อมูลประชาการจากส านักทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ณ  วันที่ 31 พ.ค.63) 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
0 - 10 269 296 565 
11 - 20 335 270 605 
21 - 30 347 328 675 
31 - 40 372 355 727 
41 - 50 444 437 881 
51 - 60 326 364 690 
61 - 70 196 213 409 
71 - 80 89 114 203 
81 - 90 40 49 89 
91 - 100 3 5 8 

100 ปีขึ้นไป 0 2 2 
 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

โรงเรียนระดับมัธยม  จ านวน  1 แห่ง 
โรงเรียนระดับประถม  จ านวน  1 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  1 แห่ง 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน  1 แห่ง 
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 4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์    จ านวน   1   แห่ง  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาฉกรรจ์  จ านวน    1   แห่ง  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
คลินิกเอกชน    จ านวน     2    แห่ง 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน     จ านวน   10   ชุมชน 
อสม.     จ านวน  85    คน  
รถสุขาเคลื่อนที่  จ านวน  1  คัน 

 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  317  สายจันทบุรี - สระแก้ว 
ทางหลวงชนบทสายเขาฉกรรจ์ – หนองใหญ่ (3008) 

 5.2 การไฟฟ้า 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเขาฉกรรจ์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว 
 5.3 การประปา 
  ส านักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว 
 5.4 โทรศัพท์ 
  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ 
  ไปรษณีย์เอกชน จ านวน 1 แห่ง 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  มีการเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย มะละกอ ล าไย เป็นต้น 
 6.2 การท่องเที่ยว 
  มีเขาฉกรรจ์ วัดถ้ าเขาฉกรรจ์  เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ 
 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
  มี 10 ชุมชน  ( 5 หมู่บ้าน เต็มพ้ืนที่ 3 หมู่บ้าน , บางส่วน 2 หมู่บ้าน) 
 7.2 ด้านการเกษตร 
  มีการเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย มะละกอ ล าไย เป็นต้น 
 
 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 
  มีคลองพระสทึงไหลผ่าน  และสระน้ าเอกชน 
 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค) 
  ใช้แหล่งน้ าจากบ่อบาดาล และการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว 
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาศาสนาคริสต์ 
 8.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 

 มีประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ คือ 
1. ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ า เดือน 11  ของทุกปี 
2. ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  จัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี 
3. ประเพณีวันลอยกระทงและแข่งเรือพายพื้นบ้าน จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ของทุกปี 
4. ประเพณวีันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ า เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ า เดือน 8 ถึง 

วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11) ของทุกปี        
 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้้า 

1)  หนอง  บึง  จ านวน  4  แห่ง 
 -  บึงสระกุดล่าง คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าประมาณ   50,000   ลบ.ม. 
 -  บึงสระกุดกลาง    คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าประมาณ  20,000   ลบ.ม. 
 -  บึงสระกุดโบสถ์   คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าประมาณ  30,000   ลบ.ม. 
 -  บึงหนองขอน คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าประมาณ     3,200   ลบ.ม. 
2)   คลอง  ล าธาร  ห้วย  จ านวน  6  แห่ง  ได้แก่ 
 -  คลองพระสทึง      -  คลองยาง 
 -  คลองวังจิก -  คลองตะเคียน 
 -  คลองอีเหลา -  คลองปูน 

 9.2 ป่าไม้ 
  มีสวนรุกขชาติ     จ านวน    1    แห่ง 
 9.3 ภูเขา 
  มีเขาฉกรรจ์  เป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ 
 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  เพียงพอและเหมาะแก่การท าการเกษตร 
 



5 

ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์   
 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม  
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตร์การด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 5. ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
 6. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8. ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 

10. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของ อินโด
จีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้า และบริการ ให้ได้มาตรฐานโดยค้านึงถึงชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพื นฐานทางการเกษตรเพ่ือให้สินค้าเกษตร
ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้างบรรยากาศที่เอื อต่อการ
ลงทุน เพ่ือรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2561-2565 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว 

ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพ

มาตรฐานสากล 
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3. ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 

4. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนา
เศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื นที่จังหวัดชายแดน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
 1. ยุทธศาสตร์การคมนาคมสะดวก 
2. ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ 
3. ยุทธศาสตร์ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 

 1. ยุทธศาสตร์การบริการด้านพื นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ 
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สรปุความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
เทศบาลต้าบลเขาฉกรรจ ์

ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

กลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแกว้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 
การบริการด้านพื นฐาน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
และระบบโลจิสตกิส ์
ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 
การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและ 
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบโลจิสตกิส ์
และความสัมพันธ์กับ 
ประเทศเพื่อบ้านเพื่อเป็น 
ศูนย์กลางการค้า  
การลงทุนภาคตะวันออก 
ไปสู่อินโดจีนและรองรับ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้าง
พื นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน 
พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การคมนาคมสะดวก 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ  
ทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเป็นธรรม ลดความเล่ือมล้า 
ในสังคม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู ้
และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้
สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชวีิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ประชาชนมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ถิ่นอุตสาหกรรม
การเกษตร 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวสินค้าและบริการให้
ได้มาตรฐานโดยค้านึงถึงชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมของประชาชนให้
สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชวีิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เขตท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการจัดการ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมของประชาชนให้
สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชวีิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 การบริหารจัดการ 
 



8 

2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
2.1 วิสัยทัศน์   
 “ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อม  และอนุรักษ์ประเพณี

ท้องถิ่น ” 
 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

 1. ยุทธศาสตร์การบริการด้านพื นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ 

 
2.3 เป้าประสงค์ 
 1. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพียงพอทั่วถึง 
 2. ประชาชนด้าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ประเพณีและ

ขนบธรรมเนียม ประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล 

 3. พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน 

 4. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามแนวธรรมาภิบาล 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลเขาฉกรรจ์ 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลต้าบลเขาฉกรรจ์เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ้ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
ของเทศบาล  รวมทั งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในเทศบาล  ซ่ึง
ทั งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยเป็นการตอบค้าถามว่า “ปัจจุบันเทศบาลมี
สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส้าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก้าหนดการด้าเนินงานในอนาคตต่อไป   
 ทั งนี  โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน 
(Weak – W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) เป็นเครื่องมือ 
เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลต้าบลเขาฉกรรจ์ ในปัจจุบัน ในการก้าหนดประเด็นในการพัฒนา 
วิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา วัตถุประสงค์การพัฒนา ยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนา ดังนี  
 ปัจจัยภายใน 
 จุดแข็ง (Strength – S) 

o มีบุคลากร หรืออัตราก้าลังที่มีคุณภาพในการปฎิบัติงาน  
o ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอ้านาจ การ

ก้ากับดูแล รวมถึงการประสานงาน/การอ้านวยการ/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็น
ระบบและคล่องตัว  

o มีงบประมาณในการบริหารจัดการและการพัฒนาที่เพียงพอ 
o มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท้างานที่เพียงพอและพร้อมส้าหรับการปฏิบัติงาน 
o มีพื นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเหมาะแก่การท้าเกษตร เช่น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มี

ล้าคลองไหลผ่าน 
o มีทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (สวนรุกขชาติ / วัดถ ้าเขาฉกรรจ์) 
o มีขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประเพณี

สงกรานต์ ฯลฯ 
 จุดอ่อน (Weak – W) 

o ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุม 
o จ้านวนบุคลากรยังไม่เพียงพอต่อภารกิจของเทศบาล 
o ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ความทั่วถึงของการได้รับสวัสดิการจากรัฐ ความเหลื่อม

ล ้าทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 
o การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่เพียงพอ ต้องได้รับการสนับสนุนและกระตุ้นจากหน่วยงานภาครัฐ  
o ขาดแคลนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื นที่ ท้าให้เยาวชนในพื นท่ีต้องเดินทางไปศึกษา

นอกพื นที่ 
o ส่วนใหญ่เป็นสังคมผู้สูงอายุเนื่องจากประชาชนวัยแรงงานเดินทางไปท้างานต่างพื นที่  

   
 ปัจจัยภายนอก 
 โอกาส (Opportunity – O) 

o มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทสนับสนุนการปฏิบัติงานและการสื่อสาร 
o มีระบบเส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงการจราจรได้โดยสะดวก 
o ยังมีความเป็นสังคมแบบชนบท ที่มีความเกื อกูล พ่ึงพาอาศัยกันและกัน 
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o นโยบายจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น 
o นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ 

 
 อุปสรรค (Threat – T) 

o ปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินยังไม่ชัดเจน  เช่น การออกเอกสารสิทธิ์ การใช้พื นที่
สาธารณะ ฯลฯ 

o ปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
o ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อก้าหนดของหน่วยงานเจ้าของพื นที่ในการบริหารจัดการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (สวนรุกขชาติ)  
o ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อก้าหนดของหน่วยงานเจ้าของพื นที่ในการปรับปรุงและ

พัฒนาการอ้านวยความสะดวกเรื่องการจราจรในเขตทางหลวง 
o ปัญหาการบริโภควัตถุนิยมของประชาชน  
o ปัญหาการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว ทั งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย  
o ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

 
 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
    ------- 
 

จุดแขง็ (Strength – S)

• มีบุคลากร หรืออัตราก าลังที่มีคุณภาพในการปฎิบัตงิาน 

• ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอ านาจ การ
ก ากับดูแล รวมถึงการประสานงาน/การอ านวยการ/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกีย่วข้องเปน็ระบบ
และคล่องตัว 

• มีงบประมาณในการบริหารจัดการและการพัฒนาที่เพียงพอ

• มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานที่เพียงพอและพรอ้มส าหรับการปฏิบัตงิาน

• มีพืน้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเหมาะแก่การท าเกษตร เช่น ดินมคีวามอุดมสมบูรณ์ มีล า
คลองไหลผ่าน

• มีทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนเิวศ (สวนรุกขชาติ / วัดถ้ าเขาฉกรรจ์)

• มีขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประเพณี
สงกรานต์ ฯลฯ

จุดอ่อน (Weak – W)

• ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุม

• จ านวนบุคลากรยังไม่เพียงพอตอ่ภารกิจของเทศบาล

• ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ความทั่วถึงของการได้รับสวัสดิการจากรัฐ ความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจ ฯลฯ

• การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่เพียงพอ ต้องได้รับการสนับสนุนและกระตุน้จากหน่วยงานภาครัฐ 

• ขาดแคลนสถาบันการศกึษาระดับอุดมศกึษาในพื้นที่ ท าให้เยาวชนในพื้นที่ต้องเดินทางไปศึกษานอก
พื้นที่

• ส่วนใหญ่เป็นสังคมผู้สูงอายุเนื่องจากประชาชนวัยแรงงานเดินทางไปท างานต่างพื้นที่ 

โอกาส (Opportunity – O)

• มีระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทสนบัสนนุการปฏิบัตงิานและการสือ่สาร

• มีระบบเส้นทางคมนาคมที่สามารถเช่ือมโยงการจราจรได้โดยสะดวก

• ยังมคีวามเป็นสังคมแบบชนบท ที่มีความเกือ้กูล พึ่งพาอาศัยกันและกัน

• นโยบายจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น

• นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ

อุปสรรค (Threat – T)

• ปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินยังไม่ชัดเจน เช่น การออกเอกสารสิทธิ์ การใช้พืน้ที่สาธารณะ 
ฯลฯ

• ปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกจิในท้องถิน่

• ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อก าหนดของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในการบรหิารจัดการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (สวนรุกขชาติ)

• ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อก าหนดของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในการปรบัปรุงและ
พัฒนาการอ านวยความสะดวกเรื่องการจราจรในเขตทางหลวง

• ปัญหาการบริโภควัตถุนิยมของประชาชน 

• ปัญหาการเคลื่อนยา้ยของแรงงานต่างด้าว ทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย 

• ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน

SWOT
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ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  
 
 
3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การบริการด้าน
พื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง - 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง  

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิต 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลดัเทศบาล - 
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

งานป้องกันฯ - 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา - 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ - 
แผนเคหะและชุมชน กองช่าง - 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา  

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง - 

ด้านการด าเนินการ
อื่น 

แผนงานงบกลาง ส านักปลดัเทศบาล - 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา - 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ - 
แผนเคหะและชุมชน กองช่าง - 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา - 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การจัดการ 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลดัเทศบาล - 
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

งานป้องกันฯ - 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา - 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ - 
แผนเคหะและชุมชน กองช่าง - 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา - 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง  

ด้านการด าเนินการ
อื่น 

แผนงานงบกลาง ส านักปลดัเทศบาล - 

รวม 4 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 8 แผนงาน 5 หน่วยงานหลัก - 
 
  



3.2  บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

1)การเปลีย่นแปลงแผนพัฒนา

จ านวน 4 โครงการ

2)การเพ่ิมเตมิแผนพัฒนา

จ านวน 29 โครงการ



แบบ ผ.02

1) การเปลีย่นแปลงแผนพัฒนา จ านวน 4 โครงการ

1.อุดหนุนศูนย์ปฏบิัตกิารพลังแผ่นดนิเอาชนะยาเสพตดิอ าเภอเขาฉกรรจ์
รายการเดมิ  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) (หน้าที่ 42)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่2  ประชาชนมีคุณภาพ
   2. ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติดอ าเภอเขาฉกรรจ์
เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอเขาฉกรรจ์ ในการ
ป้องกัน ปราบปราม สักดกั้น 
รวมถึงการตรวจค้น และบ าบัด
ผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด ฯลฯ

(4)การแข่งขันกีฬาอ าเภอ
เขาฉกรรจ์ต้านภัยยาเสพ
ติดฯ เพือ่สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

-      30,000  30,000  30,000      30,000       จ านวนผู้เสพยา ผู้ค้ายา
เสพติดในเขตลดลง

มีการป้องกัน 
ปราบปราม สกัดกั้น 
รวมถึงการตรวจค้น 
และบ าบัดผู้เสพ 
ผู้ค้ายาเสพติด ฯลฯ 
 อย่างเป็นรูปธรรม

ส านักปลัดฯ/
ศูนย์ ศตส.อ.
เขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที ่3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

ผ.02-เปล่ียนแปลง p.1



แบบ ผ.02

รายการที่เปลีย่นแปลง
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอเขาฉกรรจ์

เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอเขาฉกรรจ์ ในการ
ป้องกัน ปราบปราม สักดกั้น 
รวมถึงการตรวจค้น และบ าบัด
ผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด ฯลฯ

(4)การแข่งขันกีฬาอ าเภอ
เขาฉกรรจ์ต้านภัยยาเสพ
ติดฯ เพือ่สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

-      30,000  30,000  60,000      60,000       จ านวนผู้เสพยา ผู้ค้ายา
เสพติดในเขตลดลง

มีการป้องกัน 
ปราบปราม สกัดกั้น 
รวมถึงการตรวจค้น 
และบ าบัดผู้เสพ 
ผู้ค้ายาเสพติด ฯลฯ 
 อย่างเป็นรูปธรรม

ส านักปลัดฯ/
ศูนย์ ศตส.อ.
เขาฉกรรจ์

เหตุผลความจ าเป็น ตามหนังสืออ าเภอเขาฉกรรจ์  ที ่สก 0718.2(ศ).ปส.อ.)/ว 520  ลงวนัที ่12 กรกฎาคม 2560

2.โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
รายการเดมิ  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  (หน้าที่ 77)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ฟืน้ฟูแหล่งท่องเทีย่วให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ
                     และเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่4  เขตท่องเทีย่วเชิงนิเวศ

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่

ท่องเทีย่วในเขตเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์

เพือ่ปรับปรุงเขาฉกรรจ์ให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 
สามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ว
ได้มากยิ่งขึ้น

(2)ปรับปรุงบริเวณ
โดยรอบวดัรัตนคีรีให้เป็น
สถานทีท่่องเทีย่วเชิง
นิเวศน์และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

-              -           -               -        500,000 จ านวนนักท่องเทีย่ว
เพิม่ขึ้น

เป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ทีน่่าสนใจ สามารถ
ดึงดูดนักท่องเทีย่ว
ได้มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-เปล่ียนแปลง p.2



แบบ ผ.02

รายการที่เปลีย่นแปลง
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่
ท่องเทีย่ววดัรัตนคีรี หมู่ 6 ต.เขา
ฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

เพือ่ปรับปรุงเขาฉกรรจ์ให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 
สามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ว
ได้มากยิ่งขึ้น

ปูกระเบือ้งคอนกรีต
บริเวณลานอเนกประสงค์
ทางขึ้นชมพระยืน ขนาด 
กวา้ง 26 เมตร  ยาว 36  
เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อย
กวา่ 936 ตารางเมตร

-          -          -               490,000 -               ลานอเนกประสงค์ปู
กระเบือ้งคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 26 เมตร 
ยาว 36    เมตร

นักท่องเทีย่วและ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

กองช่าง

เหตุผลความจ าเป็น เพือ่เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ว

3.เงินเพ่ิมตา่ง ๆ  ของพนักงานเทศบาล
รายการเดมิ  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) (หน้าที่ 108)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่5  การบริหารจัดการ
   4. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

4.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงานเทศบาล เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครอง
ชีพชั่วคราว  เงินเพิม่ตามวฒิุ  
และเงินเพิม่พิเศษ พ.ส.ร.
ให้แก่พนักงานเทศบาล

จ่ายเป็นเงินเพิม่การครอง
ชีพชั่วคราว เงินเพิม่ตาม
วฒิุ และเงินเพิม่พิเศษ พ.
ส.ร. ให้แก่พนักงาน
เทศบาล จ านวน  1 อัตรา

  24,000   24,000       660             -                -   พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเพิม่ต่างๆตามที่
ก าหนด

พนักงานเทศบาลมี
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

กอง
สาธารณสุขฯ

งบประมาณและทีผ่่านมา

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-เปล่ียนแปลง p.3



แบบ ผ.02

รายการที่เปลีย่นแปลง
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงานเทศบาล เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครอง
ชีพชั่วคราว  เงินเพิม่ตามวฒิุ  
และเงินเพิม่พิเศษ พ.ส.ร.
ให้แก่พนักงานเทศบาล

จ่ายเป็นเงินเพิม่การครอง
ชีพชั่วคราว เงินเพิม่ตาม
วฒิุ และเงินเพิม่พิเศษ พ.
ส.ร. ให้แก่พนักงาน
เทศบาล จ านวน  1 อัตรา

  24,000   24,000       660       48,000        48,000 พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเพิม่ต่างๆตามที่
ก าหนด

พนักงานเทศบาลมี
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

กอง
สาธารณสุขฯ

เหตุผลความจ าเป็น ปรับปรุงตามแผนอัตราก าลัง

4.เงินเพ่ิมตา่ง ๆ  ของพนักงานเทศบาล
รายการเดมิ  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) (หน้าที่ 113)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่5  การบริหารจัดการ
   4. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

4.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงานเทศบาล เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครอง
ชีพชั่วคราว  เงินเพิม่ตามวฒิุ  
และเงินเพิม่พิเศษ พ.ส.ร.
ให้แก่พนักงานเทศบาล

จ่ายเป็นเงินเพิม่การครอง
ชีพชั่วคราว เงินเพิม่ตาม
วฒิุ และเงินเพิม่พิเศษ พ.
ส.ร. ให้แก่พนักงานเทศบาล

        -     24,000       660             -                -   พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเพิม่ต่างๆตามที่
ก าหนด

พนักงานเทศบาลมี
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-เปล่ียนแปลง p.4



แบบ ผ.02

รายการที่เปลีย่นแปลง
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงานเทศบาล เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครอง
ชีพชั่วคราว  เงินเพิม่ตามวฒิุ  
และเงินเพิม่พิเศษ พ.ส.ร.
ให้แก่พนักงานเทศบาล

จ่ายเป็นเงินเพิม่การครอง
ชีพชั่วคราว เงินเพิม่ตาม
วฒิุ และเงินเพิม่พิเศษ พ.
ส.ร. ให้แก่พนักงานเทศบาล

        -     24,000       660       24,000        24,000 พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเพิม่ต่างๆตามที่
ก าหนด

พนักงานเทศบาลมี
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

กองช่าง

เหตุผลความจ าเป็น ปรับปรุงตามแผนอัตราก าลัง

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-เปล่ียนแปลง p.5



2)การเพ่ิมเตมิแผนพัฒนา

จ านวน 29 โครงการ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.ยุทธศาสตรก์ารคมนาคมสะดวก
  1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน -             -              -             -              -              3               1,090,000     -              -              3               1,090,000        
  1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ -             -              -             -              -             -              5               1,595,000     -              -              5               1,595,000        

รวม -            -             -            -             -            -             8              2,685,000    -             -             8              2,685,000       
2.ยุทธศาสตรป์ระชาชนมีคุณภาพ
  2.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป -             -              -             -              -             -              -             -              -              -              -             -                 
  2.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน -             -              -             -              1               74,600         1                 74,600         2               149,200           
  2.3 แผนงำนกำรศึกษำ -             -              -             -              -             -              -             -              -              -              -             -                 
  2.4 แผนงำนสำธำรณสุข -             -              -             -              -             -              1               50,000         1                 50,000         2               100,000           
  2.5 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน -             -              -             -              -             -              6               2,700,000     -              -              6               2,700,000        
  2.6 แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรม และนันทนำกำร -             -              -             -              -             -              -             -              -              -              -             -                 
  2.7 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ -             -              -             -              -             -              1               495,000        -              -              1               495,000           
  2.8 แผนงำนงบกลำง -             -              -             -              -             -              -             -              -              -              -             -                 

รวม -            -             -            -             -            -             9              3,319,600    2                124,600       11             3,444,200       
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ
  3.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป -             -              -             -              -             -              -             -              -              -              -             -                 
  3.2 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน -             -              -             -              -             -              -             -              -              -              -             -                 
  3.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ -             -              -             -              -             -              3               1,335,000     -              -              3               1,335,000        

รวม -            -             -            -             -            -             3              1,335,000    -             -             3              1,335,000       
4.ยุทธศาสตรบ์รหิารจัดการ
  4.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป -             -              -             -              -             -              -             -              -              -              -             -                 
  4.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน -             -              -             -              -             -              -             -              -              -              -             -                 
  4.3 แผนงำนกำรศึกษำ -             -              -             -              1               17,500         1               42,000         -              -              2               59,500            
  4.4 แผนงำนสำธำรณสุข -             -              -             -              -             -              -             -              -              -              -             -                 
  4.5 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน -             -              -             -              -             -              -             -              -              -              -             -                 
  4.6 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ -             -              -             -              -             -              8               3,210,000     -              -              8               3,210,000        
  4.7 แผนงำนงบกลำง -             -              -             -              -             -              -             -              -              -              -             -                 

รวม -            -             -            -             1              17,500        9              3,252,000    -             -             10             3,269,500       
รวมทัง้สิน้ -            -             -            -             1              17,500        29             10,591,600  2                124,600       32             10,733,700     

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที ่3

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

ผ.07-01



แบบ ผ.02

2)การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา จ ำนวน 29 โครงกำร

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่4  เพิม่ประสิทธภิาพของระบบโครงสร้างพืน้ฐานการส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

                     เพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่1  การคมนาคมสะดวก
   1. ยุทธศำสตร์กำรคมนำคมสะดวก

1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทางใน
เขตเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน
ในยามค่ าคืน

ติดต้ังเสาไฟฟ้า 
คสล.  เดินสายเมน
ไฟฟ้าพร้อมติดต้ัง
โคม จ านวน 60 ชุด

-              -               -               490,000 -               เสาไฟฟ้า   พาดสายเมน 
    พร้อมโคม 60 ชุด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในยามค่ าคืน

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังสัญญาณเตือน ไฟ
กระพริบ

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน

ติดต้ังสัญญาณเติอน
 ไฟกระพริบ  
จ านวน 30  จุด

-              -               -               450,000 -               สัญญาณเติอน ไฟ
กระพริบ  จ านวน 30 จุด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

3 โครงการติดต้ังกระจกนูน ตามทาง
แยกต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบล
เขาฉกรรจ์

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน

ติดต้ังกระจกนูน 
ตามทางแยกต่างๆ 
จ านวน 20 จุด

-              -               -               150,000 -               กระจกนูน ตามทางแยก
ต่างๆ จ านวน 20 จุด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

รวม 3 โครงกำร -              -              -               1,090,000 -              

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที ่3

ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบำลต ำบลเขำฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-1.1 p.1



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  เพิม่ประสิทธภิาพของระบบโครงสร้างพืน้ฐานการส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม
                     เพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่1  การคมนาคมสะดวก
   1. ยุทธศาสตร์การคมนาคมสะดวก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
ข้างปัม้น้้ามันดาวบุญเลิศ  
ชุมชนร่วมใจพัฒนา

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อย
กวา่ 240 ตารางเมตร

-                -                -                     200,000 -               ถนนคอนกรีต 3.00 
เมตร ยาว 80.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

ประชาชนได้ใช้
ถนนคอนกรีตลด
ฝุ่นละอองในชุมชน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่ม
บ้านนางเพ็ญศรี  ภูอ่่อน  
ชุมชนสันติสุข

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
243 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมงานวางท่อระบายน้้า
ลอดถนน หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 850.50
 ตารางเมตร

-                -                -                     480,000 -               ถนนคอนกรีต  3.50 
เมตร  ยาว 243 
เมตร หนา 0.15 เมตร

ประชาชนได้ใช้
ถนนคอนกรีตลด
ฝุ่นละอองในชุมชน

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่ม
บ้านนายชั้น  มั่นคง

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
34 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไม่มีไหล่ทางหรือมีพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 102 
ตารางเมตร

-                -                -                     100,000 -               ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนกวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 34 
เมตร หนา 0.15 เมตร

ประชาชนได้ใช้
ถนนคอนกรีตลด
ฝุ่นละอองในชุมชน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที ่3

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-1.2 p.1



แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

4 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ผิวจราจรลูกรัง กลุ่มบ้าน
นายประไพ  ภูแ่สร์  ชุมชน
รุ่งอรุณ

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน

ถนนดินผิวจราจรลูกรังเชื่อม
ถนนเทศบาล 18  ถนนกวา้ง
 6.00 เมตรยาว 320 เมตร 
สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร และงาน
วางท่อระบายน้้าลอดถนน

-                -                -                     495,000 -               ถนนดินผิวจราจร
ลูกรังเชื่อมถนน
เทศบาล 18  ถนน
กวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 320 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ผิวจราจรลูกรัง ถนนข้าง
บ้านนางสาวแตงอ่อน  
ธรรมมาศักด์ิ ชุมชนหนอง
กระทุม่พัฒนา

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชน

ถนนดินผิวจราจรลูกรัง ถนน
กวา้ง 3.50  เมตรยาว 162   
เมตร สูงเฉล่ีย 0.80  เมตร 
และงานวางท่อระบายน้้า
ลอดถนน

-                -                -                     320,000 -               ถนนดินผิวจราจร
ลูกรัง ถนนกวา้ง 
3.50  เมตร ยาว 162
  เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

รวม 5 โครงการ -               -               -               1,595,000  -              

ผ.02-1.2 p.2



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่2  ประชาชนมีคุณภาพ
   2. ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรเขาฉกรรจ์ เพือ่สนับสนุนการ
ด าเนินงานของสถานี
ต ารวจภูธรเขาฉกรรจ์
ตามโครงการฝึกอบรม
อาสาจราจร

อุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ

-          -             -           74,600       74,600      ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายการจราจร

ฝ่ายป้องกันฯ

รวม 1 โครงการ -             -               -             74,600       74,600      

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที ่3

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-2.2 p.1



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่2  ประชาชนมีคุณภาพ
   2. ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ

2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ

เพือ่สนับสนุนการด าเนิน
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ

จัดท าโครงการ/
กิจกรรมทีเ่กี่ยวกับ
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ

-        -          -           50,000      50,000       ปีละ 1 โครงการ / 
กิจกรรม

ประชาชนสามารถ
น าโครงการ
เกี่ยวเนื่องโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ มา
ปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 1 โครงการ -           -             -              50,000      50,000      

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที ่3
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-2.4 p.1



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่2  ประชาชนมีคุณภาพ
   2. ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังราวกันตก(GUARD 
RAIL) ภายในเขตเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์

ลดและป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน

ติดต้ังราวกันตก
(GUARD RAIL)  ซอย
เทศบาล 26(กลุ่มบ้าน
นางส าลี สีดา) ชุมชน
สันติสุข/ซอยเทศบาล 
18 ชุมชนรุ่งอรุณ /
ถนนรอบเขาฉกรรจ์ 
ชุมชนสันติสุข  
ระยะทางรวม 310 เมตร

-             -                -                    490,000 -              ราวกันตก ระยะทาง
รวม 310 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรทางถนน

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงภาพ LED
 Screen System

เพือ่ใช้เป็นส่ือ
ประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงซ่อมแซมจอ
แสดงภาพ LED 
Screen System 
ขนาด 1.9 x 2.50 เมตร
 ขนาดโมดูล 160 มม.
x160 มม. จ านวน 
โมดูล (สูง)x12x(ยาว)
16 รวม 192 โมดูล

-             -                -              450,000      -              ปรับปรุงซ่อมแซม
จอแสดงภาพ LED 
Screen System 
ขนาด 1.9 x 2.50 
เมตร ขนาดโมดูล 
160 มม.x160 มม. 
จ านวน โมดูล (สูง)
x12x(ยาว)16 รวม 
192 โมดูล

ประชาชนได้รับ
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธจ์าก
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที ่3

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-2.5 p.1



แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

3 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด พร้อม
อุปกรณ์ ภายในเขตเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์

เพือ่ป้องปรามและระวงั
เหตุ ตรวจจับเหตุในเขต
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

ติดต้ังกล้องวงจรปิด
ภายในเขตเทศบาล 
จ านวน 1 ชุด

-             -                -              490,000      -              กล้องวงจรปิดภายใน
เขตเทศบาล จ านวน
 10 จุด

ได้เฝ้าระวงัรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพย์สิน
ของทางราชการและ
ประชาชนผู้มารับ
บริการ

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวชุมชน
เขาฉกรรจ์สามัคคี

เพือ่ให้หอกระจายข่าวได้
เชื่อโยงถึงกัน

ก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวชุมชนเขาฉกรรจ์
สามัคคี เดินสายและ
ติดต้ังล าโพงฮอร์น
เพิม่เติมพร้อมเคร่ือง
ขยายเสียง

-             -                -                    300,000 -              หอกระจายข่าว
ชุมชนเขาฉกรรจ์
สามัคคี เดินสาย
และติดต้ังล าโพง
ฮอร์นเพิม่เติมพร้อม
เคร่ืองขยายเสียง

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารจากการ
ประชาสัมพัน์ผ่านห
แกระจายข่าวชุมชน

กองช่าง

5 โครงการขุดลอกคลองสระกุด ด าเนินการขุดลอกคลอง
สระกุด  สภาพคลองเดิม
กวา้ง เฉล่ีย 40.00 เมตร
 ยาว 680 เมตร ลึกเฉล่ีย
 7.00 เมตร ขุดลอกใหม่
 กวา้ง เฉล่ีย 40.00 เมตร
 ยาว 680 เมตร ลึก 8.00
 ความลาดเอียง 1:1.5  
เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกวา่ 11,900 
ลบ.ม. คันกันน้ าจ านวน 2
 จุด

ด าเนินการขุดลอก
คลองสระกุด  สภาพ
คลองเดิมกวา้ง เฉล่ีย 
40.00 เมตร ยาว 680 
เมตร ลึกเฉล่ีย 7.00 
เมตร ขุดลอกใหม่ กวา้ง
 เฉล่ีย 40.00 เมตร 
ยาว 680 เมตร ลึก 
8.00 ความลาดเอียง 
1:1.5  เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กวา่ 11,900 ลบ.ม. 
คันกันน้ าจ านวน 2 จุด

-             -                -                    490,000 -              คลองสระกุด กวา้ง 
เฉล่ีย 40.00 เมตร 
ยาว 680 เมตร ลึก 
8.00 ความลาดเอียง
 1:1.5  เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกวา่ 11,900 
ลบ.ม. คันกันน้ า
จ านวน 2 จุด

ประชาชนได้ใช้
แหล่งน้ าใน
การเกษตร และเป็น
ทีก่ักเก็บน้ าในฤดูน้ า
หลาก

กองช่าง
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

6 โครงการ 1 อปท. 1 ถนนปลอดภัย เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ริม
ถนนเขาฉกรรจ-์หนอง
ใหญ่(ทางหลวงชนบท 
หมายเลข 3008 ) กม.ที ่
0+780 ถึง กม.ที ่0+960
 โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ 
เพือ่ใช้เป็นลานจอดรถ
บริการประชาชน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริม
ถนนเขาฉกรรจ์-หนอง
ใหญ่(ทางหลวงชนบท 
หมายเลข 3008 ) กม.ที่
 0+780 ถึง กม. ที ่
0+960 โดยปรับปรุง
ภูมิทัศน์ เพือ่ใช้เป็น
ลานจอดรถบริการ
ประชาชน โดยปรับ
พืน้ทีถ่มดิน พืน้ทีร่วม
ไม่น้อยกวา่ 4,380  
ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานทางหลวง
ท้องถิ่น และเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์ก าหนด

-             -                -              480,000 -              ปรับภูมิทัศน์ โดย
ปรับพืน้ทีถ่มดิน 
พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่
 4,380  ตารางเมตร

ประชาชนมีทีจ่อดรถ
และมีถนนที่
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

รวม 6 โครงการ -             -               -             2,700,000  -              
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่2  ประชาชนมีคุณภาพ
   2. ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ

2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ชุมชนหนองกระทุม่
พัฒนา

เพือ่ใช้ในการจัดกิจกรรม
ของประชาชนในชุมชน

ด าเนินการก่อสร้าง
หลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์  
ชุมชนหนอง
กระทุม่พัฒนา เป็น
โครงสร้างหลังคา
เหล็ก มุงหลังคา 
เมทัลซีท ขนาด
กวา้ง 6.00  เมตร 
ยาว 12.00 เมตร 
หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อย
กวา่ 72  ตารางเมตร

-              -              -             495,000 -            โครงหลังคาเหล็กมุงหลังคา 
เมทัลซีท ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร

ประชาชนได้ใช้พืน้ที่
ในการจัดกิจกรรม
ของชุมชน

กองช่าง

รวม 1 โครงการ -             -             -            495,000    

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที ่3

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ฟืน้ฟูแหล่งท่องเทีย่วให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ
                     และเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่4  เขตท่องเทีย่วเชิงนิเวศ
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างลาน คสล. เพือ่ใช้
จัดกิจกรรมภายในสถานทีท่่องเทีย่ว
เขาฉกรรจ์ ชุมชนมิตรสัมพันธพ์ัฒนา

เพือ่ใช้จัดกิจกรรมภายใน
สถานทีท่่องเทีย่วเขา
ฉกรรจ์

สร้างลาน คสล. 
เพือ่ใช้จัดกิจกรรม
ภายในสถานที่
ท่องเทีย่วเขาฉกรรจ์
 หน้าลานพญานาค
เขาฉกรรจ์ ขนาด
ลานกวา้ง 32 เมตร 
 ยาว 37 เมตรหนา
 0.10 เมตร

-              -              -             490,000     -            ลาน คสล. กวา้ง 32 เมตร  
ยาว 37 เมตรหนา 0.10 
เมตร

ประชาชนได้ใช้ลาน
ในการจัดกิจกรรม

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ
ภายในสถานทีท่่องเทีย่วเขาฉกรรจ์ 
ชุมชนมิตรสัมพันธพ์ัฒนา

เพือ่บริการนักท่องเทีย่ว
ภายในสถานทีท่่องเทีย่ว
เขาฉกรรจ์

ห้องน้ าสาธารณะ
ภายในสถานที่
ท่องเทีย่วเขาฉกรรจ์
  ขนาดกวา้ง 5 
เมตร ยาว 10 เมตร
 พร้อมห้องน้ าคน
พิการ

-              -              -             495,000     -            ห้องน้ าสาธารณะภายใน
สถานทีท่่องเทีย่วเขาฉกรรจ์

ประชาชนได้ใช้
ห้องน้ าสาธารณะที่
เพียงพอ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที ่3

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

3 โครงการก่อสร้างลาน คสล. 
อเนกประสงค์เพือ่ใช้จัดกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง  ภายในวดัเก่า
เขาฉกรรจ์ ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข

เพือ่ใช้จัดกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง

ลาน คสล. 
อเนกประสงค์
ขนาดกวา้ง 16.50 
เมตร ยาว 17.00 
เมตร

-              -              -                  350,000 -            ลาน คสล. ขนาดกวา้ง 
16.50 เมตร ยาว 17.00 
เมตร

ประชาชนได้ใช้ลาน
ในการจัดกิจกรรม

กองช่าง

รวม 3 โครงการ -             -             -            1,335,000 
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่5  การบริหารจัดการ
   4. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

4.3 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินวทิยฐานะ เพือ่จ่ายเงินวทิยฐานะครู จ่ายเงินวทิยฐานะครู 
จ านวน 1  อัตรา

            -                -           17,500        42,000               -   พนักงานเทศบาลได้รับ
วทิยฐานะตามสิทธิ

พนักงานเทศบาลมี
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธภิาพ
สูงสุด

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

รวม 1 โครงการ -              -              17,500       42,000       -               

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที ่3

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่5  การบริหารจัดการ
   4. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างอาคารจอด
รถดับเพลิง ภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์เพือ่ใช้
จอดรถดับเพลิง

เพือ่ใช้จอดรถดับเพลิง อาคารจอด
รถดับเพลิงกวา้ง 
7.00 เมตร ยาว 
9.00 เมตร

-           -              -                     495,000 -             อาคารจอดรถดับเพลิง มีอาคารจอด
รถดับเพลิงเป็น
สัดส่วน

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาล
ห้องนายกเทศมนตรี และก่อสร้าง
ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับ 
ระบบส ารองน้ า พร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง  ในส านักงาน

เพือ่ปรับปรุงระบบ
สุขาภิบาลห้อง
นายกเทศมนตรี และ
ก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กฐานรองรับ ระบบ
ส ารองน้ า พร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง  ในส านักงาน

ปรับปรุงระบบ
สุขาภิบาลห้อง
นายกเทศมนตรี 
จ านวน 1 ห้อง 
และก่อสร้างฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รองรับระบบส ารอง
น้ า ขนาด 2.5x4.0 
เมตร หนา 0.20 
เมตร พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง

-           -              -                     150,000 -             ระบบสุขาภิบาลห้อง
นายกเทศมนตรี จ านวน 1
 ห้อง และก่อสร้างฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็กรองรับ
ระบบส ารองน้ า ขนาด 
2.5x4.0 เมตร หนา 0.20 
เมตร

ส านักงานมีอระบบ
น้ าประปาไม่ไหล 
และห้องน้ าสามารถ
ใช้งานได้ปกติ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที ่3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

3 โครงการปรับปรุงอาคาร
หอประชุมด้านล่าง

เพือ่ใช้เป็นส านักงาน 
โดยกั้นห้องแยกส่วน
ราชการ

ปรับปรุงอาคาร
หอประชุมด้านล่าง
เพือ่ใช้เป็น
ส านักงาน โดย
กั้นห้องแยกส่วน
ราชการ

-           -              -                     490,000 -             มีห้องท างานของส่วน
ราชการภายในเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์

มีห้องท างานของ
เจ้าหน้าทีเ่พิม่ขึ้น

กองช่าง

4 โครงการติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
 บริเวณเกาะกลางถนน

เพือ่เทิดพระเกียรติและ
บ่งบอกถึงความจงรักภักดี

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
 บริเวณเกาะกลาง
ถนน  ชุมชนเขา
ฉกรรจ์สามัคคี 
จ านวน 1 ซุ้ม

-           -              -                     495,000 -             ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณ
เกาะกลางถนน

เป็นการเฉลิมพระ
เกียรติและน้อม
ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธคุิณ

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 
และโรงซ่อมบ ารุง ข้างอาคารจอด
รถดับเพลิงเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

เพือ่ใช้ในการเก็บพัสดุ 
และงานซ่อมบ ารุง

อาคารเก็บพัสดุ 
และโรงซ่อมบ ารุง 
กวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร

-           -              -                     495,000 -             อาคารเก็บพัสดุ มีอาคารเก็บพัสดุ
และงานซ่อมบ ารุง
ต่างๆ

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคาร
หอประชุมชั้นล่าง

เพือ่ให้ห้องน้ าสามารถใช้
งานได้

ห้องน้ าอาคาร
หอประชุมชั้นล่าง 
การปรับพืน้ห้องน้ า
ใหม่ปูกระเบือ้งพืน้
ห้องน้ า ผนัง
กั้นห้องน้ า เปล่ียน
สุขภัณฑ์และ
อุปกรณ์ห้องน้ า

-           -              -                     490,000 -             ห้องน้ าใช้งานได้ มีห้องน้ าเพียงพอใน
การรองรับพนักงาน

กองช่าง
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

7 โครงการก่อสร้างฐานรองรับ 
ระบบส ารองน้ า พร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง  ในสระวา่ยน้ าเทศบาล

เพือ่ใช้ในการส ารองน้ าใช้
ในสระวา่ยน้ า

ก่อสร้างฐานรองรับ
ระบบส ารองน้ า 
ขนาด 3x5 เมตร 
หนา 0.30 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง

-           -              -                     100,000 -             ฐานรองรับระบบส ารองน้ า
 ขนาด 3x5 เมตร หนา 
0.30 เมตร

มีถังน้ าส ารองไวใ้ช้ใน
สระวา่ยน้ าเมื่อ
ระบบน้ าประปาไม่
ไหล

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ

เพือ่เทิดพระเกียรติและ
บ่งบอกถึงความจงรักภักดี

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์  จ านวน 1 
ซุ้ม

-           -              -                     495,000 -             ซุ้มเฉลิมพระเกียรติภายใน
ส านักงานเทศบาลต าบล
เขาฉกรรจ์

เทิดพระเกียรติและ
แสดงความจงรักภักดี

กองช่าง

รวม 8 โครงการ -           -             -               3,210,000   -             
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แบบ ผ.03/สรุป

ยุทธศาสตร์
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
  1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป -            -              -            -              -            -              7               198,000        -              -              7               198,000        
  1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน -            -              -            -              -            -              3               41,000         -              -              3               41,000         
  1.3 แผนงำนกำรศึกษำ -            -              -            -              -            -              2               26,500         -              -              2               26,500         
  1.4 แผนงำนสำธำรณสุข -            -              -            -              -            -              9               546,500        -              -              9               546,500        
  1.5 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน -            -              -            -              -            -              4               564,000        -              -              4               564,000        
  1.6 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร -            -              -            -              -            -              5               392,200        -              -              5               392,200        
  1.7 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ -            -              -            -              -            -              -            -              -              -              -            -              
  1.8 แผนงำนงบกลำง -            -              -            -              -            -              -            -              -              -              -            -              

รวม -            -             -            -             -            -             30             1,768,200    -             -             30             1,768,200    
รวมทั้งสิ้น -            -             -            -             -            -             30             1,768,200    -             -             30             1,768,200    

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565

ผ.03 สรุป



แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน-

บานทบึ กระจกสูง จ านวน 2 
ชุดๆละ 10,000 บาท  (ราคาตาม
ทอ้งตลาด)

            -                -                 -           20,000              -   ฝ่ายปอ้งกันฯ

2 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ  2
 บาน มีมือจับชนิดบดิ มีแผ่นขั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น และ มี มอก.
จ านวน  3 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท
 (ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์)

            -                -                 -           16,500              -   ฝ่ายปอ้งกันฯ

3 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน  แบบหุ้มหนัง
พวีซีี ส าหรับนักบริหาร  จ านวน 1
 ตัว  (ราคาตามทอ้งตลาด)

            -                -                 -             4,500              -   ฝ่ายปอ้งกันฯ

4 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโทรศัพทเ์คล่ือนที่ พร้อม
อุปกรณ์  จ านวน 1 เคร่ือง  
(ราคาตามทอ้งตลาด)

            -                -                 -           60,000              -   ส านักปลัดเทศบาล

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 3

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED 
TV) แบบ Smart TV  ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 นิ้ว
 จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 13,500 
บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์)

            -                -                 -           27,000              -   ส านักปลัดเทศบาล

6 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน  แบบหุ้มหนัง
พวีซีี ส าหรับนักบริหาร  จ านวน 5
 ตัวๆละ 4,500 บาท  (ราคาตาม
ทอ้งตลาด)

            -                -                 -           22,500              -   ส านักปลัดเทศบาล

7 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร    
 มีคุณลักษณะคือ แบบตัดตรง 
ท าลาย คร้ังละ 30 แผ่น    จ านวน
 1 เคร่ือง  (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์)

            -                -                 -   62,200                     -   กองคลัง

8 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 
ส าหรับกระดาษขนาด เอ 3     
จ านวน  1  เคร่ือง( ราคาตาม
มาตรฐาน ICT )

            -                -                 -   6,300                       -   กองคลัง

9 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน  แบบหุ้มหนัง
พวีซีี ส าหรับนักบริหาร  จ านวน 2
 ตัวๆละ 4,500 บาท  (ราคาตาม
ทอ้งตลาด)

            -                -                 -             9,000              -   กองคลัง
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ  2
 บาน มีมือจับชนิดบดิ มีแผ่นขั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น และ มี มอก.
จ านวน  2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท
 (ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์)

            -                -                 -           11,000              -   กองคลัง

11 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้
ระดับบริหาร จ านวน 2 ชุด ขนาด
โต๊ะไม่น้อยกวา่ 180x80x74 ซม. 
(ราคาตามทอ้งตลาด)

            -                -                 -           30,000              -   กองสาธารณสุข

12 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน
กระจกสูง ขนาดไม่น้อยกวา่ 
91.4x45.7x183 ซม. จ านวน 1 
หลัง (ราคาตามทอ้งตลาด)

            -                -                 -             7,000              -   กองสาธารณสุข

13 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่
(ขนาดล าโพงไม่น้อยกวา่ 15 นิ้ว) 
จ านวน 1 เคร่ือง (ราคาตาม
ทอ้งตลาด)

            -                -                 -           10,000              -   กองสาธารณสุข

14 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน  แบบหุ้มหนัง
พวีซีี ส าหรับนักบริหาร  จ านวน 1
 ตัวๆละ 4,500 บาท  (ราคาตาม
ทอ้งตลาด)

            -                -                 -             4,500              -   กองสาธารณสุข

ผ.03 p.3



แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

15 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือโปรแกรมระบบบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย 
จ านวน 1 โปรแกรม (ราคาตาม
ทอ้งตลาด)

            -                -                 -          422,200              -   กองสาธารณสุข

16 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 
นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง (ราคาตาม
มาตรฐาน ICT)

            -                -                 -           22,000              -   กองสาธารณสุข

17 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์ (Ink 
Tank Print) จ านวน 1 เคร่ือง     
 ( ราคาตามมาตรฐาน ICT )

            -                -                 -             4,300              -   กองสาธารณสุข

18 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800
 VA จ านวน 1 เคร่ือง (ราคาตาม
มาตรฐาน ICT)

            -                -                 -             2,500              -   กองสาธารณสุข

19 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์แทป็เล็ต
 แบบที่ 1 ส าหรับพนักงานเก็บ
ค่าธรรมเนียม จ านวน 4 เคร่ือง 
(ราคาตามมาตรฐาน ICT)

            -                -                 -           44,000              -   กองสาธารณสุข

20 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค 
ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 1
 เคร่ือง (ราคาตามมาตรฐาน ICT)

 -  - -             22,000         - กองการศึกษา

ผ.03 p.4



แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

21 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน  แบบหุ้มหนัง
พวีซีี ส าหรับนักบริหาร  จ านวน 1
 ตัวๆละ 4,500 บาท  (ราคาตาม
ทอ้งตลาด)

            -                -                 -             4,500              -   กองการศึกษา

22 การศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ชั้นวางรองเทา้ จ านวน  4 อัน ๆ 
ละ 7,500.-บาท (ราคาตาม
ทอ้งตลาด)

 -  -  - 30,000         - กองการศึกษา

23 การศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 
บทียีู (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) จ านวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 
36,400.- บาท

 -  -  - 291,200        - กองการศึกษา

24 การศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้ล็อคเกอร์  ขนาด 18 ช่อง 
(ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์) 
จ านวน 4 หลัง ๆ ละ 8,000  บาท

 -  -  - 32,000         - กองการศึกษา

25 การศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ชุดโต๊ะ+เก้าอี้สนาม จ านวน 6 
ชุด ๆ ละ 3,500 บาท  (ราคาตาม
ทอ้งตลาด)

 -  -  - 21,000         - กองการศึกษา

26 การศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ชุดโต๊ะ+เก้าอี้สนามแบบเอน   
จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท
(ราคาตามทอ้งตลาด)

 -  -  - 18,000         - กองการศึกษา

ผ.03 p.5



แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

27 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน  แบบหุ้มหนัง
พวีซีี ส าหรับนักบริหาร  จ านวน 2
 ตัวๆละ 4,500 บาท  (ราคาตาม
ทอ้งตลาด)

            -                -                 -             9,000              -   กองช่าง

28 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ถังน้ า แบบสแตนเลส ขนาดความ
จุ 4,000  ลิตร  จ านวน 4 ถัง 
(ราคาตามทอ้งตลาด)

            -                -                 -   200,000                    -   กองช่าง

29 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ถังน้ า แบบสแตนเลส ขนาดความ
จุ 10,000  ลิตร  จ านวน 2 ถัง 
(ราคาตามทอ้งตลาด)

            -                -                 -   310,000                    -   กองช่าง

30 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร ปั้มน้ าอัตโนมัติ แบบแรงดันคงที่
ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกวา่ 400 
วตัต์ จ านวน 3 เคร่ือง (ราคาตาม
ทอ้งตลาด)

            -                -                 -   45,000                     -   กองช่าง

-          -           -            1,768,200    -           รวม

ผ.03 p.6
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ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลง่น้ าลักษณะของไม้/ป่า
ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวน
ประชากร และ 
ช่วงอายุและจ้านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  
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(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การ 
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจา้ปี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมือง 
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ 
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การด าเนินการ 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท้า ร่วม ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 . การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลมุความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 
4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การ

(2)  
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ประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOTAnalysis ที่อาจส่งผลต่อ
การด้าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)
WWeakness(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat(อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ มีการน้าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา
หรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ
วิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแกไ้ข
ปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพฒันา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณการประเมินผล
การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รบัจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2565เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปญัหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์ององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand 
4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(5)  
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3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้า
ไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแตล่ะ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนบัสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึน้ มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน้าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร ์

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ี
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดค่าเปา้หมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น้าไปสู่การจัดท้าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกลา่ว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น้าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

3.10 ผลผลติ/โครงการ ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการ
ที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เป็นต้น เพื่อน้าไปสู่การจัดท้าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 10 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 10 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี (5) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (5) 
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 แห่งชาติ 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (5) 
5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ (5) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท้ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (DemandAnalysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการน้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคมุที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน้ามาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณเช่น การวดัจ้านวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ้านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได ้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ้านวนท่ีไมส่ามารถด าเนินการได้มี
จ้านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายไดต้ามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ี
ได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิ
ในเชิงคุณภาพ 10 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน้าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการใน
พื้นทีน่ั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหนว่ยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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4. แผนงานและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 10 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวาม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน้าไปสู่การจัดท้าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand(Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูร
ณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีพื้นท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ี
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชา
รัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา 
ประกอบด้วย 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ มคีวามเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ้านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุม่เป้าหมาย 
พื้นทีด่ าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท้าทีไ่หน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปา้หมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมัน่คง (2) การสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน (4) การสรา้งโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 แห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 20 ปี(4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน้า
ไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อ

(5)  
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ยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา 
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ  
(3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมือง  
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(6)การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 

5.6 โครงการมีความสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท้าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือ่นด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค ์
และนวัตกรรม (3) เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสรา้งสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวดัที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายไดเ้ป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท้าโครงการได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4)ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส 

(5)  
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(Transparency) 
5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความ
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการ
น้าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัต/ิเทศบญัญัติ 
เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI)ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจการ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกดิจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากบัวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขยีนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได ้
(3) ระบสุิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สดุและสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตเุป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  ข้อ30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีโดย
ใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 

1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ
Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
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(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ 
ProblemSolving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม 

ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา(Time) 

เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
5 ผลกระทบ (Impact) 

 4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต ( เช่นจะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกันอย่างไร เป็นต้น) 
  4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


