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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 3,878 คน แยกเป็น ชาย 1,920 คน หญิง 1,958 คน 
 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร  
  มีประชากรทั้งสิ้น  4,877  คน  แยกเป็นชาย  2,423  คน  เป็นหญิง  2,445  คน  มีจ านวนครัวเรือน 
2,260  ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  560  คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลประชาการจาก
ส านักทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ณ  วันที่ 31 พ.ค.2562) 
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  (ข้อมูลประชาการจากส านักทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ณ  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) 

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 

 4.3 อาชญากรรม 
  ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรเขาฉกรรจ์ (เดือนพฤษภาคม 2562) 
ล้าดับ คดี จ้านวนรับแจ้ง จ้านวนจับกุม 

1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ 1 1 
2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ - - 
3 ฐานความผิดพิเศษ - - 
4 ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 28 38 

 
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 
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 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 
  มีคลองพระสทึงไหลผ่าน  และสระน้ าเอกชน 
 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค) 
  ใช้แหล่งน้ าจากบ่อบาดาล และการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว 
 
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 
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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 
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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



3.2  บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



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               2,250,000     4               4,040,000     7               6,310,000     3               3,250,000     3                 9,100,000     7               24,950,000      
  1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 2               22,058,000    2               11,540,000    2               11,150,000    2               3,000,000     2                 7,680,000     2               55,428,000      

รวม 5              24,308,000  6              15,580,000  9              17,460,000  5              6,250,000    5                16,780,000  9              80,378,000     
2.ยุทธศาสตรป์ระชาชนมีคุณภาพ
  2.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 9               642,561        16              932,562        16              952,563        16              952,564        16               952,565        16              4,432,815        
  2.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 5               297,561        4               157,562        5               307,563        4               157,564        5                 307,565        5               1,227,815        
  2.3 แผนงำนกำรศึกษำ 20              5,143,109     23              5,203,109     23              6,141,324     23              6,141,324     23               6,141,324     23              28,770,190      
  2.4 แผนงำนสำธำรณสุข 12              721,400        20              1,381,400     27              21,571,400    26              1,571,400     26               1,571,400     27              26,817,000      
  2.5 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 4               940,000        9               72,050,000    7               1,440,000     7               4,800,000     5                 6,500,000     25              85,730,000      
  2.6 แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรม และนันทนำกำร 7               1,110,000     7               1,110,000     8               1,210,000     8               1,210,000     8                 1,210,000     8               5,850,000        
  2.7 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ -             -              3               1,500,000     1               1,500,000     -             -              -              -              4               3,000,000        
  2.8 แผนงำนงบกลำง 3               6,060,000     3               6,060,000     3               6,500,000     3               6,500,000     3                 6,500,000     3               31,620,000      

รวม 60             14,914,631  85             88,394,633  90             39,622,850  87             21,332,852  86              23,182,854  111           187,447,820    
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ
  3.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป -             -              1               100,000        1               450,000        1               450,000        1                 450,000        1               1,450,000        
  3.2 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 2               450,000        1               2,500,000     4               2,800,000     1               2,500,000     2                 3,250,000     7               11,500,000      
  3.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ -             -              4               5,940,000     -             -              -             -              -              -              4               5,940,000        

รวม 2              450,000       6              2,600,000    5              3,250,000    2              2,950,000    3                3,700,000    12             12,950,000     
4.ยุทธศาสตรบ์รหิารจัดการ
  4.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 32              17,279,250    37              18,013,130    39              19,743,780    37              18,606,510    39               19,924,930    40              93,567,600      
  4.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 11              2,542,490     11              2,806,450     12              2,955,810     12              2,982,240     12               3,020,110     12              14,307,100      
  4.3 แผนงำนกำรศึกษำ 15              2,328,920     17              2,530,260     20              4,726,520     19              2,713,220     19               2,769,930     20              15,068,850      
  4.4 แผนงำนสำธำรณสุข 15              2,712,050     15              2,715,810     16              3,673,300     15              3,676,200     15               3,680,010     16              16,457,370      
  4.5 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 12              1,246,310     14              1,350,030     16              2,875,290     14              2,379,840     15               4,384,480     18              12,235,950      
  4.6 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ -             -              2               1,000,000     1               7,000,000     -             -              -              -              3               8,000,000        
  4.7 แผนงำนงบกลำง 8               2,069,476     8               2,071,888     9               2,256,000     9               2,760,000     9                 2,460,000     10              11,617,364      

รวม 93             28,178,496  104           30,487,568  113           43,230,700  106           33,118,010  109            36,239,460  119           171,254,234    
รวมทัง้สิน้ 160           67,851,127  201           137,062,201 217           103,563,550 200           63,650,862  203            79,902,314  251           452,030,054    

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

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

ผ.07-01



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  เพิม่ประสิทธภิาพของระบบโครงสร้างพืน้ฐานการส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม
                     เพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่1  การคมนาคมสะดวก
   1. ยุทธศาสตร์การคมนาคมสะดวก

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

1 โครงการวางท่อระบายน้้า /
 รางระบายน้้าในชุมชน

เพือ่มีระบบการระบาย
น้้าทีดี่และป้องกันน้้า
ท่วมขังในชุมชน แก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขังใน
ชุมชนและเป็นการ
ระบายน้้าจากบ้านเรือน
ราษฎร

(1)วางท่อระบายน้้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก-รางระบายน้้า 
คสล.ระยะทางประมาณ 300
 เมตร บริเวณส่ีแยกบ้านนาย
อูถึงวดัคริสต์ ชุมชนเขา
ฉกรรจ์สามัคคี

              -                 -                  -               -        450,000 ระยะทาง 300 เมตร มีระบบการระบาย
น้้าทีดี่และป้องกัน
น้้าท่วมขังในชุมชน

กองช่าง

(2) วางท่อระบายน้้าซอยโก-๋
พอส ชุมชนสันติสุขโดยวาง
ท่อระบายน้้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.บ่อ
พัก คสล.ขนาด1.00x1.00 
เมตร ระยะทางรวม 100 ม.

      350,000               -                  -               -               -   ระยะทางรวม 100
เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-1.1 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) วางท่อระบายน้้าซอย
หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลเขาฉกรรจ์
ชุมชนมิตรสัมพันธพ์ัฒนา 
โดยวางท่อระบายน้้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. 
พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทาง
รวม 235 เมตร

              -                 -                  -     2,500,000             -   ระยะทางรวม 235 
เมตร

(4) วางท่อระบายน้้าซอย
หลังศาลเจ้าแป๊ะกง ชุมชน
เนินมะค่าพัฒนา โดยวางท่อ
ระบายน้้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 
กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพักค
สล. ระยะทางรวม 500 เมตร

              -                 -                  -               -     3,500,000 ระยะทางรวม 500 
เมตร

(5) วางท่อระบายน้้าซอยข้าง
ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชน
อนุรักษ์บ้านหนองขอน โดย
วางท่อ คสล. ระยะทางรวม 
200 เมตร

              -                 -          500,000             -               -   ระยะทางรวม 200 
เมตร

(6) ปรับปรุงฝาท่อระบายน้้า
ซอยบ้านนายมนตรี เพชร
หาญ ชุมชนเขาฉกรรจ์สามัคคี
 โดยเปล่ียนฝาระบายน้้า
เหล็กเป็นฝาคสล.ระยะทาง
รวม 95 เมตร

      200,000               -                  -               -               -   ระยะทางรวม 95 
เมตร
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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) ก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล.แบบรางยูซอยบ้านนาย
สุวทิย์ ต่อชีพ ชุมชนเขา
ฉกรรจ์สามัคคี ระยะทางรวม
 100 ม.

      450,000               -                  -               -               -   ระยะทางรวม 100
เมตร

(8)วางท่อระบายน้้า ซอย
กลุ่มบ้านนายไสว ลาดนอก 
และกลุ่มบ้านนายฉลวย
ประมวล ชุมชนอนุรักษ์บ้าน
หนองขอน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
 พร้อมบ่อพัก คสล.ระยะทาง
รวม  260  เมตร

              -       1,200,000                -               -               -   ระยะทาง 260 เมตร

(9)ก่อสร้างรางระบายน้้า ราง
ว ีคสล. ซอยวดัคริสต์ ภายใน
ชุมชนเขาฉกรรจ์สามัคคี 
ระยะทางรวม  60 เมตร

              -   150,000                     -               -               -   ระยะทาง 60 เมตร

(10)วางท่อระบายน้้า ถนน
เทศบาล 15 ชุมชนเนิน
มะค่าพัฒนา 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
 พร้อมบ่อพัก คสล.ระยะทาง
รวม  350  เมตร

              -   -                            -               -     2,500,000 ระยะทาง 350 เมตร
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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

(11)วางท่อระบายน้้า  ชุมชน
สันติสุข เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล.ระยะทางรวม 200 เมตร

              -   -                            -               -     1,500,000 ระยะทาง 200 เมตร

(12)วางท่อระบายน้้า คสล. 
ข้างศาลากลางบ้านชุมชน
สันติสุขพร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาด 1.20x1.20 เมตร  
ระยะทางยาวรวม 40 เมตร

              -   -                            -               -        200,000 ระยะทาง 40 เมตร

(13)ก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล. ซอยเทศบาล 20 ท่อ 
คสล. ขนาด 0.60  เมตร 
จ้านวน 90 ท่อนพร้อมบ่อ
พักคสล.ขนาด 1.20x1.00 
เมตร  จ้านวน 10 บ่อ ชุมชน
สันติสุข

              -   -                            -               -        200,000 จ้านวน 10 บ่อ

(14)วางท่อระบายน้้าคสล. 
กลุ่มบ้านนางละมัย เมฆสุพล 
 ชุมชนสันติสุข พร้อมบ่อพัก 
คสล. ขนาด 1.00x1.00 เมตร
 ระยะทางรวม 30 เมตร

              -   100,000                     -               -               -   ระยะทาง 30 เมตร
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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

(15)ก่อสร้างรางระบายน้้า 
(รางย)ู พร้อมบ่อพัก คสล. 
ระยะทางประมาณ  250  
เมตร บริเวณสถานที่
ท่องเทีย่วเขาฉกรรจ์ เพือ่
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

              -                 -          500,000             -               -   ระยะทาง 250  เมตร

(16)วางท่อระบายน้้า ซอย
แยกเทศบาล 2 (ซอยปลาดุก)
 ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
 พร้อมบ่อพัก คสล.ระยะทาง
รวม 273 เมตร พร้อม
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 150 
เมตร

              -   -      1,500,000             -               -   ระยะทาง 273 เมตร

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
รายทาง

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน
ในยามค้่าคืน

(1) หน้าศาลาอเนกประสงค์ 
ชุมชนหนองกระทุม่พัฒนา 
ปักเสา คสล. ขนาด 6.00 
เมตร พาดสายติดต้ังดวงโคม
ระยะทางรวมประมาณ 200 
เมตร

-             -             100,000       -           -           ระยะทาง 200 เมตร

(2) ซอยศาลาอเนกประสงค์ 
ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน
 ปักเสา คสล. ขนาด 6.00 
เมตร พาดสายติดต้ังดวงโคม
ระยะทางรวมประมาณ 400 
เมตร

-             -             200,000       -           -           ระยะทาง 400 เมตร
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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)จากบ้านนายเกษม เขา
ประเสริฐ และนายค้ามี แสงสี
  ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนอง
ขอน ปักเสา คสล. ขนาด 
6.00 เมตร พาดสายติดต้ัง
ดวงโคมระยะทางรวม
ประมาณ 500 เมตร

-             -             250,000       -           -           ระยะทาง 500 เมตร

(4)ซอยบ้านครูชาติ  ชุมชน
รุ่งอรุณ ปักเสา คสล. ขนาด 
6.00 เมตร พาดสายติดต้ัง
ดวงโคมระยะทางรวม
ประมาณ 120 เมตร

-             -             90,000         -           -           ระยะทาง 120 เมตร

(5)จากบ้านนางอรวรรณ 
แปดทิศ ถึงถนนรอบเขา ปัก
เสา คสล. ขนาด 6.00 เมตร 
พาดสายติดต้ังดวงโคม
ระยะทางรวมประมาณ 140 
เมตร

-             95,000        -              -           -           ระยะทาง 140 เมตร

(6)ติดต้ังเสาไฟฟ้า คสล.
พร้อมไฟรายทาง  ซอย
เทศบาล 1 เชื่อมซอย 3 
(กลุ่มบ้านนายลมาย  ชื่นชีพ)
 ชุมชนหนองกระทุม่พัฒนา 
ปักเสา คสล. จ้านวน 10 ต้น 
 เดินสายเมนไฟฟ้าพร้อม
ติดต้ังโคม จ้านวน 10 ชุด

-             45,000        -              -           -           เสาไฟฟ้า  10  ต้น  
พร้อมโคม
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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)ติดต้ังเสาไฟฟ้า คสล.
พร้อมไฟรายทาง จากศาลา
กลางบ้านชุมชนเขาฉกรรจ์
สามัคคี ถึงตลาดเขาฉกรรจ์  
โดย  ปักเสาไฟฟ้า คสล. 
จ้านวน 12 ต้น โดยสายเมน
ไฟฟ้าพร้อมติดต้ังรวมโคม   
จ้านวน 12 ชุด

-             48,000        -              -           -           เสาไฟฟ้า 12  ต้น  
พร้อมโคม

(8)ติดต้ังเสาไฟฟ้า คสล. 
พร้อมไฟฟ้ารายทาง  ซอย
เทศบาล   10 ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา
- ปักเสาไฟ คสล. จ้านวน 3 
ต้น
- เดินสายเมนไฟฟ้าพร้อม
ติดต้ังดวงโคม  จ้านวน 3 ชุด

-             12,000        -              -           -           เสาไฟฟ้า  3  ต้น  
พร้อมโคม
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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

(9)ติดต้ังเสาไฟฟ้า คสล. 
พร้อมไฟฟ้ารายทาง  ซอย
กลุ่มบ้านนายมัก  กองหมอก
 ถึงกลุ่มบ้านนางบรรจง  อบ
เพ็ชร  ชุมชนเนินมะค่าพัฒนา
- ปักเสาไฟ คสล.  จ้านวน 10
 ต้น
- เดินสายเมนไฟฟ้าพร้อม
ติดต้ังดวงโคม  จ้านวน 10 
ชุด 

-             40,000        -           -           เสาไฟฟ้า  10 ต้น  
พร้อมโคม

(10)ติดต้ังเสาไฟฟ้า คสล. 
พร้อมไฟฟ้ารายทาง  ศาลา
อเนกประสงค์ชุมชนมิตร
สัมพันธพ์ัฒนา  ถึงกลุ่มบ้าน
นายพิระวรรณ  แก้วฝ่าย
- ปักเสาไฟ คสล. จ้านวน   
๑๐ ต้น
- เดินสายเมนไฟฟ้าพร้อม
ติดต้ัง ดวงโคม  จ้านวน    10
 ชุด

-             40,000        -           -           เสาไฟฟ้า  10  ต้น  
พร้อมโคม
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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

(11)ติดต้ังเสาไฟฟ้า คสล. 
พร้อมไฟฟ้ารายทาง  ศาลา
อเนกประสงค์ชุมชนสันติสุข 
(ซอยเทศบาล ๑๙ ,ซอยหมอ
ล้าค้าปนถึงศาลากลางบ้าน) 
โดย ปักเสาไฟ คสล. จ้านวน 
 15 ต้น
/เดินสายเมนไฟฟ้าพร้อม
ติดต้ัง ดวงโคม  จ้านวน    
15ชุด

-             60,000        -              -           -           เสาไฟฟ้า  15  ต้น  
พร้อมโคม

(12)กลุ่มบ้านนางสาวสุว
พักตร์ สังขมณี ชุมชนสันติสุข
  พาดสายติดต้ังดวงโคม
ระยะทางรวมประมาณ 50 
เมตร

-             -             20,000         -           -           ระยะทาง 50 เมตร

3 โครงการติดต้ังสัญญาณ
เตือนไฟกระพริบ

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน

ติดต้ังสัญญาณเตือนไฟ
กระพริบตามทางแยกต่างๆ 
ภายในชุมชนร่วมใจพัฒนา 
จ้านวน 4 จุด/ชุมชนเนิน
มะค่าพัฒนา จ้านวน 5  จุด/
ชุมชนสันติสุข จ้านวน  2  จุด

-             -             500,000       -           -           ไฟกระพริบ 11 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

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

4 โครงการติดต้ังกระจกนูน เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรทางถนน

ติดต้ังกระจกนูน ตามแยก
ต่างๆ  ภายในเขตเทศบาล 
จ้านวน 20  จุด

              -   -                    500,000             -               -   กระจกนูน 20  จุด ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรทางถนน

กองช่าง

5 โครงการศึกษาและจัดท้า
ระบบผังเมืองรวมในเขต
เทศบาล

เพือ่ให้เทศบาลมีผังเมือง
ทีเ่ป็นแม่บทในการ
พัฒนาพืน้ทีใ่นอนาคต

ศึกษาและจัดท้าแผนทีท่าง
กายภาพ (GIS) เพือ่ท้าเป็นผัง
เมืองรวม

      250,000       250,000        250,000      250,000      250,000 มีผังแม่บทอย่างเป็น
รูปธรรม

มีผังเมืองทีเ่ป็น
แม่บทในการ
พัฒนาพืน้ทีใ่น
อนาคต

กองช่าง/สนง.
โยธาธกิาร
และ   ผัง

เมืองจังหวดั
สระแก้ว

6 โครงการขยายเขตจ้าหน่าย
ไฟฟ้า

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทัว่ถึง

(1) กลุ่มบ้านนางมัย สระบุรี 
และกลุ่มบ้านนายบรรจง  
สืบสุนทร ปักเสา พาดสายไฟ
 ระยะทาง 60 เมตร

-             -             500,000       -           -           ระยะทาง 60 เมตร

(2)  กลุ่มบ้านวดัเก่าเขา
ฉกรรจ์ ปักเสา พาดสายไฟ 
ระยะทาง 30 เมตร

-             -             400,000       -           -           ระยะทาง 30 เมตร

7 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาสระแก้ว

เพือ่ให้ประชาชนใน
ชุมชนมีน้้าเพือ่อุปโภค-
บริโภคอย่างทัว่ถึง

สนับสนุนงบประมาณให้การ
การประปาส่วนภูมิภาค
ด้าเนินการขยายเขตระบบ
จ้าหน่ายน้้าประปาในเขต
เทศบาล

    1,000,000     2,000,000      1,000,000      500,000      500,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทัว่ถึง

ประชาชนในชุมชน
มีน้้าเพือ่อุปโภค-
บริโภคอย่างทัว่ถึง

กองช่าง/การ
ประปาส่วน
ภูมิภาคสาขา

สระแก้ว

รวม 7 โครงการ 2,250,000   4,040,000   6,310,000    3,250,000 9,100,000 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทัว่ถึง

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค สาขา
ย่อยอ้าเภอ
เขาฉกรรจ์
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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 เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

(1) ก่อสร้างถนนดินผิว
จราจรลูกรัง ถนนกลุ่มบ้าน
นายสา จูงพันท้าว ชุมชน
สันติสุข ถนนกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 360 เมตร

      580,000               -                 -               -   ระยะทาง 360 เมตร ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

(2) ก่อสร้างถนนดินผิวจาร
จรลูกรัง ถนนกลุ่มบ้าน น.ส.
ณิชมล ต าแยโย  ชุมชนบ้าน
เก่าอุดมสุข ถนนกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 150 เมตร

      180,000               -                 -               -   ระยะทาง 560 เมตร

(3) ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ข้างร้านหมูจุ่มแม่แก้ว(คีรีแบ
รนด์) ชุมชนเขาฉกรรจ์
สามัคคี ถนนกวา้ง 2.00 
เมตรยาว 65.00 เมตรปูผิว
หนา 0.15 เมตร

      150,000               -                 -               -   ระยะทาง 65 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

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

(4) ก่อสร้างถนน คสล. กลุ่ม 
บ้านนายชั้น มั่นคง ชุมชน
บ้านเก่าอุดมสุข ถนนกวา้ง  
4.00 เมตร ยาวประมาณ 
220 เมตร หนา 0.15 เมตร

-             500,000      -             -           ระยะทาง 220 เมตร

(5) ก่อสร้างถนน คสล. 
ข้างศาสาอเนกประสงค์
ชุมชนร่วมในพัฒนา  ถนน
กวา้ง  3.00 เมตร ยาว
ประมาณ 30 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ า

-             250,000      -             -           ระยะทาง 30 เมตร

(6) ก่อสร้างถนนดินผิว
จราจรลูกรังซอยบ้านแขก
ชุมชนร่วมใจพัฒนา ถนน
กวา้ง  4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 170 เมตรพร้อม
งานวางท่อระบายน้ า

-             450,000      -             -           ระยะทาง 170 เมตร

(7) ก่อสร้างถนนดินผิว
จราจรลูกรัง กลุ่มบ้านนาง
ส าเภา เชื้อนิล ชุมชนรุ่งอรุณ
 ถนนกวา้ง  4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 100 เมตร

-             200,000      -             -           ระยะทาง 100 เมตร

(8) ก่อสร้างถนนดินผิว
จราจรลูกรัง กลุ่มบ้านนาง
เจือ ตามตะขบ ชุมชนสันติสุข
 ถนนกวา้ง  4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 150 เมตร

-             250,000      -             -           ระยะทาง 150 เมตร
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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

(9) ก่อสร้างถนน คสล.   
ซอยบ้านนายค า ค าด า 
ชุมชนสันติสุข ถนนกวา้ง  
4.00 เมตร ยาวประมาณ 80 
เมตร หนา 0.15 เมตร

-             100,000      -             -           ระยะทาง 80 เมตร

(10)ก่อสร้างถนนดินผิว
จราจรลูกรัง ข้างศาลา
อเนกประสงค์ชุมชนอนุรักษ์
บ้านหนองขอน ถนนกวา้ง  
4.00 เมตร ยาวประมาณ 
250 เมตร สูงเฉล่ีย  1.00 
เมตร

-             350,000      -             -           ระยะทาง  250 เมตร

(11)อสร้างถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลติกส์คอนกรีต 
ซอยกลุ่มบ้านนายอภิชาติ ถึง
สะพานคลองวงัจิก ชุมชน
สันติสุข ถนนกวา้ง  6.00 
เมตร ยาว  650 เมตร หนา 
0.15  เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่
น้อยกวา่ 3,900 ตร.ม. ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 1.00 เมตร

-             -             2,500,000    -           ระยะทาง   650 เมตร
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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

(12)ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลติกส์
คอนกรีต ถนนกลุ่มบ้าน ดร.
เกริก มีมุ่งกิจ ชุมชนสันติสุข 
ถนนกวา้ง  6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 395 เมตร หนา ๐.
0๕  เมตร  ไหล่ทางพารา
แอสฟัลติกส์คอนกรีต กวา้ง
ข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.05
 เมตร

1,798,000    -             -             -           ระยะทาง 395 เมตร

(13) ก่อสร้างถนนดินผิว
จราจรลูกรัง ถนนกลุ่มบ้าน
นางวนันา  สรสิทธิ์ ชุมชน
สันติสุข ถนนกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 154 เมตร

 -               -         500,000             -    - ระยะทาง 154 เมตร

(14) ก่อสร้างถนนดินผิวจาร
จรลูกรัง ถนนข้างบ้านนาย
อ านวย  บัติสม ชุมชนสันติสุข
 ถนนกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
280 เมตร

 -               -         500,000             -    - ระยะทาง 280 เมตร

(15) ก่อสร้างถนนดินผิวจาร
จรลูกรัง ถนนข้างศาลา
กลางบ้านชุมชนสันติสุขถึง
กลุ่มบ้านนายชุม  ตรวจนอก
 ชุมชนสันติสุข ถนนกวา้ง 
6.00 เมตร ยาว 272 เมตร

 -               -         500,000             -    - ระยะทาง 272 เมตร

ผ.02-1.2 p.4



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

(16) ก่อสร้างถนนดินผิว
จราจรลูกรังพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า กลุ่มบ้านป้าแดง  
หมู่ 4 ชุมชนรุ่งอรุณ ถนน
กวา้ง  4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 170 เมตร

-             - 380,000      -            - ระยะทาง 170 เมตร

(17) ก่อสร้างถนนดินผิว
จราจรลูกรัง ถนนเส้นสหกรณ์
(ตรงข้ามบ่อขยะ) ชุมชน
ทรายงาม ถนนกวา้ง  6.00 
เมตร ยาวประมาณ 250 เมตร

-             - 500,000      -            - ระยะทาง 250 เมตร

(18) ก่อสร้างถนน คสล. กลุ่ม
 บ้านนายชั้น มั่นคง ชุมชน
บ้านเก่าอุดมสุข ถนนกวา้ง  
4.00 เมตร ยาวประมาณ 
220 เมตร หนา 0.15 เมตร

-             -             500,000      -            - ระยะทาง 220 เมตร

(19) ก่อสร้างถนนคสล. กลุ่ม
บ้านนางส าเภา เชื้อนิล 
ชุมชนรุ่งอรุณ ถนนกวา้ง  
4.00 เมตร ยาวประมาณ 
100 เมตร

-             -             320,000      -            - ระยะทาง 100 เมตร
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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

(20)ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กข้างศาลา
อเนกประสงค์ชุมชนอนุรักษ์
บ้านหนองขอน ถนนกวา้ง  
4.00 เมตร ยาวประมาณ 
212 เมตร

-             -             -             500,000                  -   ระยะทาง 212 เมตร

(21) ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกลุ่มบ้านนายสา 
จูงพันท้าว ชุมชนสันติสุข 
ถนนกวา้ง  6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 350 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้าง ละ
0.20 เมตร

 -               -                 -               -      1,680,000 ระยะทาง 350 เมตร

(22) ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกลุ่มบ้านนางเจือ 
ตามตะขบ ชุมชนสันติสุข 
ถนนกวา้ง  4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 150 เมตร

              -                 -         500,000             -                -   ระยะทาง 150 เมตร

(23) ก่อสร้างถนนดินผิว
จราจรลูกรัง โดยการร้ือราง
คลองส่งน้ าออกแล้วก่อสร้าง
เป็นถนนผิวจราจรลูกรัง 
ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

500,000      - ระยะทาง 300 เมตร
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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

2 โครงการปรับปรุงถนนใน
เขตเทศบาล

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

(1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีตซอยเทศบาล 4 
เชื่อมซอยเทศบาล 8ชุมชน
บ้านเก่าอุดมสุข โดยวธิี
Pavement In Place 
Recycling ถนนกวา้ง 6.00 
เมตรยาว 1,660 เมตร ปูผิว
หนา 0.05 เมตร

    4,500,000               -                 -               -                -   ระยะทาง 1,660 
เมตร

(2) ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยแยกถนนรอบ
เขาฉกรรจ์เชื่อมซอยเทศบาล
 15 (บ้านนายปรีชา จุลฬา)
ชุมชนเนินมะค่าพัฒนาโดยปู
ผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอน
 กรีตทับผิวจารจรเดิม ถนน
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 220 
เมตร ปูผิวหนา 0.05 เมตร

      350,000               -                 -               -                -   ระยะทาง 220 เมตร

(3) ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยแยกถนนรอบ
เขาฉกรรจ์เชื่อมซอยเทศบาล
 15 (บ้านนางค า)ชุมชนเนิน
มะค่าพัฒนาโดยปูผิวจราจร
แบบแอสฟัลติกคอนกรีตทับ
ผิวจารจรเดิม ถนนกวา้ง 
4.00 เมตรยาว 185 เมตรปู
ผิวหนา 0.05 เมตร

      190,000               -                 -               -                -   ระยะทาง 185 เมตร
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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

(4) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีตถนนหน้าทีว่า่การ
อ าเภอเชื่อมถนนรอบเขา
ฉกรรจ์ (กลุ่มนายสา จูงพัน
ท้าว) ชุมชนสันติสุข โดยวธิ ี
Pavement In Place 
Recyclingถนนกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 820 เมตร ปูผิว
หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

    1,800,000               -                 -               -                -   ระยะทาง 820 เมตร

(5) ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยแยกถนนรอบ
เขาฉกรรจ์เชื่อมซอยเทศบาล
 15 (บ้านนางค า-นาบน)
ชุมชนเนินมะค่าพัฒนาโดยปู
ผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอน
 กรีตทับผิวจราจรเดิม ถนน
กวา้ง 6.00 เมตรยาว 510 
เมตร ปูผิวหนา 0.05 เมตร

      870,000               -                 -               -                -   ระยะทาง 510 เมตร

(6) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีตซอยเทศบาล 26 
เชื่อมซอยเทศบาล 24ชุมชน
สันติสุข โดยวธิPีavement In
 Place Recyclingถนนกวา้ง
 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร
 ปูผิวหนา 0.05 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง

    3,140,000               -                 -               -                -   ระยะทาง 1,200 
เมตร
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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) ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนซอยเทศบาล 
9 ชุมชนทรายงามพัฒนาโดย
ปูผิวจราจรแบบแอสฟัลติก 
คอนกรีตทับผิวจารจรเดิม 
ถนนกวา้ง 6.00 เมตรยาว 
550 เมตร ปูผิวหนา 0.05 
เมตร

      940,000               -                 -               -                -   ระยะทาง 550 เมตร

(8) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีตซอยเทศบาล11 
เชื่อมซอยเทศบาล7ชุมชน
ทรายงามพัฒนา โดยวธิี
Pavement In Place 
Recycling ถนนกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 1,370 เมตร ปูผิว
หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

    3,550,000               -                 -               -                -   ระยะทาง 1370 เมตร

(9) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีตบ้านนายมัก กอง
หมอก ชุมชนเนินมะค่าพัฒนา
 -ชุมชนทรายงามพัฒนา โดย
วธิPีavement In Place 
Recycling ถนนกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 2,420 เมตร ปูผิว
หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง
แอสฟัล กวา้งข้างละ 1.00 
เมตร

              -       7,090,000               -               -                -   ระยะทาง 2,420 
เมตร
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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

(10) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก
 คอนกรีตชุมชนรุ่งอรุณ(ตลาด
เขาฉกรรจ)์โดยปูผิวจราจร
แบบแอสฟัลติก คอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิม ถนนวา้ง 6.00 
เมตรยาว 1,000 เมตร ปูผิว
หนา 0.05 เมตร

    1,590,000               -                 -               -                -   ระยะทาง 1,000 
เมตร

(11) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก
 คอนกรีตถนนเชื่อมซอย
เทศบาล 20-ซอยเทศบาล24
 ชุมชนบ้านสันติสุข โดยวธิี
Pavement In Place 
Recyclingถนนกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 655 เมตร ปูผิว
หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

    2,170,000  -  -  -  - ระยะทาง 655 เมตร

(12)ปรับปรุงถนนแอสฟัลติ
กคอนกรีต ซอยเทศบาล 2  
(ซอยปลาดุก) ชุมชนบ้านเก่า
อุดมสุข โดยวธิ ีPavement 
In Place Recycling ถนน
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 160 
เมตร ปูผิวหนา 0.05 เมตร

-             350,000      -             -           -           ระยะทาง 160 เมตร
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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

(13) ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนรุ่งอรุณ  โดยปูผิว
จราจรแบบแอสฟัลติกคอน 
กรีตทับผิวจราจรเดิม ถนน
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 1,200 เมตร หนา 
0.05 เมตร

-             2,000,000    -             -           -           ระยะทาง 1,200 
เมตร

(14)ปรับปรุงทางเท้า ฝาบ่อ
พักรางระบายน้ า ซอยหลัง
ตลาดและกลุ่มบ้านนายบุญ
มา  บังศรี ถึงบ้านนายประยูร
 กฤษว ีชุมชนเขาฉกรรจ์
สามัคคี ระยะทางยาวรวม  
250  เมตร

-             -             -             800,000     -           ระยะทาง  250  เมตร

(15)ปรับปรุงซ่อมแซมทาง
เท้าภายในชุมชนร่วมใจ
พัฒนา โดย ร้ือทางเท้าเดิม
ออก  พร้อมก่อสร้างทางเท้า 
 ตามแบบเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์ก าหนด  ระยะทาง
รวม  60 เมตร/ปรับปรุงบ่อ
พัก คสล. ฝาบ่อพัก คสล.
จ านวน 40 บ่อ

-             -             -             1,200,000  -           ระยะทาง  60  เมตร
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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

(16)ปรับปรุงซ่อมแซมทาง
เท้า  ฝาบ่อพัก  ทีช่ ารุด และ
วางบ่อพักแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ในเขตเทศบาล ประกอบด้วย
 งานซ่อมแซมทางเท้าทีช่ ารุด
 จ านวน 2 จุด /เปล่ียนฝา
บ่อพัก จ านวน 17 ฝา และ
วางบ่อพักพร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก จ านวน 1 จุด

250,000      -             -             -           -           ซ่อมแซมทางเท้าที่
ช ารุด จ านวน 2 จุด /
เปล่ียนฝาบ่อพัก 
จ านวน 17 ฝา และ
วางบ่อพักพร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก 
จ านวน 1 จุด

(17) ปรับปรุงถนนแยกซอย
เทศบาล 15 (กลุ่มบ้านนาง
น้อย แซ่ล้อ) โดยร้ือผิวจราจร
เดิมออกแล้วก่อสร้างเป็นถนน
 คสล. ขนาดกวา้ง  4.00 
เมตร ยาวประมาณ 129 
เมตร หนา 0.15 เมตร

-             - 450,000      -            - ระยะทาง 129 เมตร

(18) ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กแยกซอยเทศบาล 
20เชื่อมซอยเทศบาล 18  
ชุมชนสันติสุข โดยปูผิว
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
ถนนกวา้ง 4.00 เมตรยาว 
223 เมตร ปูผิวหนา 0.05 
เมตร

-             -             500,000      -            - ระยะทาง   223 เมตร
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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

(19)ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
แยกเทศบาล 15 (กลุ่มบ้าน 
สท.จีรวสัส์) เชื่อมถนนหลัง
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 
โดยร้ือผิวจราจรเดิมออก 
ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า และบ่อพัก คสล. 
 ถนนกวา้ง  4.00 เมตร ยาว 
240 เมตร หนา 0.05  เมตร 
 ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพืน้ทีไ่ม่
น้อยกวา่ 960 ตารางเมตร

- -             1,500,000    -            - ระยะทาง 240 เมตร

(20)ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
แยกเทศบาล 15 (ซอยหลัง
ศาลเจ้า) โดยปูผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ถนนกวา้ง  6.00 เมตร 
ยาว 671 เมตร หนา 0.05  
เมตร  มีไหล่ทางข้างละ 0.05 
เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
4,026 ตารางเมตร

 -               -       2,500,000             -    - ระยะทาง  671 เมตร
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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

 (21) ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 3
เชื่อมซอยเทศบาล 7  ชุมชน
อนุรักษ์บ้านหนองขอน โดย
ปูผิวจราจรแบบพาราแอส
ฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจร
เดิม ถนนกวา้ง 4.00 เมตร
ยาว 527  เมตรปูผิวหนา 
0.05 เมตร

 -               -                 -               -      1,000,000 ระยะทาง 527 เมตร

(22) ปรับปรุงถนน ซอย
เทศบาล 20 ชุมชนสันติสุข 
โดยปูผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม ถนนกวา้ง 8.00 
เมตรยาว 1,280  เมตร ปูผิว
หนา 0.05 เมตร มีพืน้ทีไ่ม่
น้อยกวา่ 10,240 ตารางเมตร

 -               -                 -               -      5,000,000 ระยะทาง 1,280 
เมตร

รวม 2 โครงการ 22,058,000 11,540,000 11,150,000 3,000,000 7,680,000  
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แบบ ผ.02

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)

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในเขตเทศบาล

เพือ่ด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

จัดโครงการ/
กิจกรรมในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
เขตเทศบาล

50,000    50,000     50,000      50,000    50,000    ปีละ 1 โครงการ/กิจกรรม ปัญหายาเสพติดใน
เขตเทศบาลลดลง

ส านักปลัดฯ

2 โครงการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาใช้
เวลาวา่งช่วงวนัหยุด และช่วงปิดภาค
เรียนให้เป็นประโยชน์

เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษาใช้
เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์
และเป็นการสร้างรายได้
ลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง

จัดโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
นักเรียน นักศึกษา
ใช้เวลาวา่งช่วง
วนัหยุด และช่วง
ปิดภาคเรียนให้
เป็นประโยชน์

20,000    20,000     20,000      20,000    20,000    ปีละ 1 คร้ัง นักเรียน นักศึกษาใช้
เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์และเป็น
การสร้างรายได้ลด
ภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง

ส านักปลัดฯ

3 โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาล

เพือ่แก้ไขและบรรเทา
ความเดือดร้อนแก้ผู้
ยากไร้และด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาลให้มีความ
เป็นอยู่ทีดี่ขึ้น

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล

30,000    30,000     30,000      30,000    30,000    ร้อยละ 80 ของผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
ได้รับการแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อน

ผู้ยากไร้และผู้ด้อย 
โอกาสในเขตเทศบาล
ได้รับการแก้ไข
ปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อน

ส านักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)
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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

4 โครงการ/กิจกรรม ทึส่่งเสริมการ
ด าเนินงานทีเ่กี่ยวเนื่องกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ

เพือ่สนับสนุนการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับโครงการ อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว/พระราช
เสาวนีย์สมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
เช่น โครงการเกี่ยวกับ
เศษฐกิจพอเพียง/
โครงการปลูกหญ้าแฝก/
โครงการรวมพลังชุมชน
ตามรอยพ่ออยู่อย่าง
พอเพียง/โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
 ฯลฯ

จัดท าโครงการ/
กิจกรรมทีเ่กี่ยวกับ
โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว/พระราช
เสาวนีย์สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 
เช่น โครงการ
เกี่ยวกับเศษฐกิจ
พอเพียง/โครงการ
ปลูกหญ้าแฝก/
โครงการรวมพลัง
ชุมชนตามรอยพ่อ
อยู่อย่างพอเพียง/
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ฯลฯ

20,000    20,000     20,000      20,000    20,000    ปีละ 3 โครงการ / กิจกรรม ประชาชนสามารถน า
โครงการเกี่ยวเนื่อง
โครงการ อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว/พระราช
เสาวนีย์สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ  
มาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์

ส านักปลัดฯ

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และคนไร้ทีพ่ึง่

เพือ่สนับสนุนการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมเพือ่
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
คนไร้ทีพ่ึง่

ด าเนินกิจกรรมเพือ่
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และ
คนไร้ทีพ่ึง่

100,000  100,000   100,000    100,000   100,000  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ทีพ่ึง่
ในเขตเทศบาล

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และคน
ไร้ทีพ่ึง่ในเขต
เทศบาล มีคุณภาพ
ชีวติทีดี่ชึ้น

ส านักปลัดฯ/
งานสวสัดิการฯ
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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 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)

เพือ่สนับสนุนการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)

ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า)

50,000    50,000     50,000      50,000    50,000    ปีละ  1 กิจกรรม ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  เป็น
ปัจจุบัน และถูกต้อง

ส านักปลัดฯ

7 โครงการการศึกษาเพือ่ต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. 
ประเทศไทย)

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
โครงการการศึกษาเพือ่
ต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน (D.A.R.E. 
ประเทศไทย)

เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ตาม
โครงการการศึกษา
เพือ่ต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E. 
ประเทศไทย)

 - 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
โครงการการศึกษาเพือ่ต้าน
การใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E. ประเทศ
ไทย)

เพือ่ปลูกฝังจิตส านัก
ทีดี่ในการต่อต้านยา
เสพติด

ส านักปลัดฯ

8 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ
หลักสูตรระยะส้ัน

เพือ่ให้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีโอกาส
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ฝีมือด้านต่างๆ เพือ่ใช้ใน
การประกอบวชิาชีพ

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพ
 อย่างน้อย 2-3 
กิจกรรม /ปี

 - 50,000     50,000      50,000    50,000    3 กิจกรรม /ปี ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีโอกาส
ฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะฝีมือด้านต่างๆ 
เพือ่ใช้ในการ
ประกอบวชิาชีพ

ส านักปลัดฯ/
งานสวสัดิการ

9 โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองสิทธแิละหน้าทีข่อง
สตรีและครอบครัว

จัดกิจกรรม อย่าง
น้อย 2 กิจกรรม /ปี

 - 30,000     30,000      30,000    30,000    2 กิจกรรม /ปี กลุ่มสตรีในเขต
เทศบาลมีความรู้

ส านักปลัดฯ/
งานสวสัดิการ
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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

10 โครงการส่งเสริมความรักและความ
อบอุ่นในครอบครัว

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมความ
รักและความอบอุ่นใน
ครอบครัว

จัดกิจกรรม อย่าง
น้อย 2 กิจกรรม /ปี
 อาทิเช่น กิจกรรม
 walk rally ค่าย
ครอบครัว ค่าย
สมวยั ฯลฯ

 - 30,000     30,000      30,000    30,000    2 กิจกรรม /ปี ประชาชนในเขต
เทศบาลมี
สัมพันธภาพทีดี่ใน
ครอบครัว

ส านักปลัดฯ/
งานสวสัดิการ

11 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและ
เยาวชน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและ
เยาวชน

จัดกิจกรรม อย่าง
น้อย 2 กิจกรรม /ปี

 - 30,000     30,000      30,000    30,000    2 กิจกรรม /ปี เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลมีคุณภาพ

ส านักปลัดฯ/
งานสวสัดิการ

12 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการ
ออกก าลังกายแก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เล่นกีฬาและการออก
ก าลังกายแก่เด็ก เยาวชน
 และประชาชน

จัดกิจกรรม อย่าง
น้อย 2 กิจกรรม /ปี

 - 30,000     30,000      30,000    30,000    2 กิจกรรม /ปี เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนสนใจการ
เล่นกีฬาและการ
ออกก าลังกาย

ส านักปลัดฯ/
งานสวสัดิการ

13 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอเขาฉกรรจ์

จ านวน 4 โครงการ 
ได้แก่

(1)โครงการ 
ปราบปรามยาเสพ
ติด

50,000    50,000     50,000      50,000    50,000    

(2)โครงการเร่งรัด 
ปฏิบัติการค้นหาผู้
เสพยา/ผู้ติดยาเสพ
ติดเข้าสู่
กระบวนการบ าบัด

20,000    20,000     20,000      20,000    20,000    

ส านักปลัดฯ/
ศูนย์ ศตส.อ.
เขาฉกรรจ์

จ านวนผู้เสพยา ผู้ค้ายาเสพ
ติดในเขตลดลง

มีการป้องกัน 
ปราบปราม สกัดกั้น 
รวมถึงการตรวจค้น 
และบ าบัดผู้เสพ 
ผู้ค้ายาเสพติด ฯลฯ 
 อย่างเป็นรูปธรรม

เพือ่สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
เขาฉกรรจ์ ในการป้องกัน
 ปราบปราม สักดกั้น 
รวมถึงการตรวจค้น และ
บ าบัดผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพ
ติด ฯลฯ
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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)โครงการ สกัด
กั้นยาเสพติดในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

40,000    40,000     60,000      60,000    60,000    

(4)การแข่งขันกีฬา
อ าเภอเขาฉกรรจ์
ต้านภัยยาเสพติดฯ 
เพือ่สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

-         30,000     30,000      30,000    30,000    

14 อุดหนุนทีท่ าการปกครองจังหวดั
สระแก้ว

(1) โครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

100,000  100,000   100,000    100,000   100,000  ปีละ  1  คร้ัง ส านักปลัดฯ/ 
 ทีท่ าการ
ปกครอง

จังหวดัสระแก้ว

(2) โครงการ
จัดสร้างอุทยาน
พุทธมณฑลสระแก้ว

150,000  150,000   150,000    150,000   150,000  ปีละ  1  คร้ัง

15 อุดหนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล เพือ่สนับสนุนการ
ด าเนินงานของกลุ่ม
อาชีพต่างๆในเขตเทศบาล

ประชาชนในเขต
เทศบาล

10,000    10,000     10,000      10,000    10,000    กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลมี
ศักยภาพเพิม่ขี้น

กลุ่มอาชีพในเขต
เทศบาลมีรายได้เพิม่
ขี้น

ส านักปลัดฯ

16 อุดหนุนส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวดัสระแก้ว

เพือ่สนับสนุนโครงการ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
เผยแพร่หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จังหวดัสระแก้ว

โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวดั
สระแก้ว

-         40,000     40,000      40,000    40,000    ปีละ  1  คร้ัง มีป้ายประชาสัมพันธ์
เผยแพร่หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จังหวดัสระแก้ว

ส านักปลัดฯ/
ส านักงาน

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น

จังหวดัสระแก้ว

รวม 16 โครงการ 642,561  932,562  952,563   952,564  952,565  

เพือ่สนับสนุนการ
ด าเนินงานของทีท่ าการ
ปกครองจังหวดัสระแก้ว 
ในการด าเนินงานตาม
โครงการต่าง ๆ

ได้รับการประสาน
จากส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ในการ
จัดท าโครงการใน
ลักษณะบูรณาการ
ร่วมกัน ระหวา่งส่วน
ราชการ และ อปท.
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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 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพือ่ด าเนินกิจกรรมในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาล

เพือ่ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในเขตเทศบาล

    15,000     25,000     25,000     25,000     25,000 จ านวน 1 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์มีความรู้และ
ความเข้าใจในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

ฝ่ายป้องกันฯ

2 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพือ่ด าเนินกิจกรรมในการซักซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยในเขตเทศบาล

    30,000     30,000     30,000     30,000     30,000 จ านวน 1 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์มีความรู้ความ
เข้าใจและมีความ
พร้อมเมื่อเกิดสา
ธารณภัย

ฝ่ายป้องกันฯ

3 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิง
เทศบาล

เพือ่ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
เพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน
ให้แก่พนักงานดับเพลิงเทศบาล

อบรมและพัฒนา
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานดับเพลิง
เทศบาล

    20,000     20,000     20,000     20,000     20,000 จ านวน 1 โครงการ/
กิจกรรม ต่อปี

พนักงานดับเพลิง มี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าทีร่ะงับ
เหตุสาธารณภัยต่างๆ

ฝ่ายป้องกันฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-2.2 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 โครงการฝึกอบรม/ทบทวนความรู้ 
อปพร.

เพือ่ฝึกอบรม/ทบทวน เพิม่พูน
ความรู้และทักษะในการป้องกันภัย
แก่สมาชิก อปพร.ในเขตเทศบาล

ทบทวน เพิม่พูน
ความรู้และทักษะใน
การป้องกันภัยแก่
สมาชิก อปพร. ในเขต
เทศบาล

  150,000           -     150,000           -     150,000 สมาชิก อปพร. จ านวน
 85 คน ได้รับการฝึก 
ทบทวน

สมาชิก อปพร.ในเขต
เทศบาลได้รับการฝึก
ทบทวนให้มีความ
พร้อมอยู่เสมอ

ฝ่ายป้องกันฯ

5 อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรเขาฉกรรจ์ เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานของ
สถานีต ารวจภูธรเขาฉกรรจ์ในการ
ต้ังจุดดตรวจ จุดสกัด อ านวยความ
สะดวกการจราจรและบริการในช่วง
เทศกาล

อุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ

80,000    80,000    80,000    80,000    80,000    ปีละ 2 คร้ัง สามารถให้บริการแก่
ประชาชนทีสั่ญจรไป
มาได้ และลดการเกิด
อุบัติทางจราจร

ฝ่ายป้องกันฯ

รวม 5 โครงการ 297,561  157,562 307,563  157,564 307,565 
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แบบ ผ.02

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

2.3 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

1 โครงการรณรงค์รักการอ่าน เพือ่ให้เด็ก เยาวชน  
ตลอดจน  ประชาชนมี
ความรักและสนใจการ
อ่านหนังสือมากขึ้น

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลจัด
ประกวดการอ่านปี
ละ  1  คร้ัง

       20,000       20,000        20,000       20,000       20,000 60% ของเด็กและเยาวชน
 มีความเยาวชน มีความ
สนใจอ่านหนังสือมากขึ้น

เด็ก เยาวชนมีความ
สนใจและรักการ
อ่านหนังสือมากขึ้น

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ตระหนักและ
เห็นความส าคัญของเด็ก
และเยาวชน

จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์เพือ่เด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลฯ

       50,000       50,000        80,000       80,000       80,000 70% ของเด็ก  และ
เยาวชน  มีความสุขและ
ภาคภูมิใจในตนเอง

เด็กและเยาวชนเกิด
ความภาคภูมิใจใน
ตนเองและได้
แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง

กองการศึกษา

3 โครงการค่ายเยาวชน เพือ่ให้เด็กและเยาวชน
ได้อยู่ร่วมกัน  รู้จักการ
ท างานเป็นทีม  มีความ
รับผิดชอบ  และการ
ท างานเป็นทีม  มีความ
รับผิดชอบ และใช้เวลา
วา่งให้เป็นประโยชน์

จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์เยาวชน
ในเขตเทศบาล
จ านวน  100  คน

       50,000       50,000        50,000       50,000       50,000  80%  ของเยาวชนมี
ความรับผิดชอบและรู้จัก
ท างานเป็นทีม

เด็กและเยาวชนได้
รู้จักการท างานเป็น
ทีม  มีความ
รับผิดชอบ และใช้
เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

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

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ในการปกป้อง เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เพือ่แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี  และกตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณ

เยาวชน  ประชาชน
  ในเขตเทศบาลฯ

       20,000       20,000        20,000       20,000       20,000  เยาวชน,ประชาชนมี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตรย์

เยาวชนและ
ประชาชนมีส านึก
ถึงผู้มีพระคุณและมี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

กองการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน

เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนมีพฤติกรรมและ
มารยาททีดี่

จัดกิจกรรมหรือจัด
อบรมมารยาท  
ส่งเสริมพฤติกรรม
อันดีงาม

       30,000       30,000        30,000       30,000       30,000 80% ของเด็กและเยาวชน
 มีมารยาทดีขึ้น

เด็กและเยาวชนมี
พฤติกรรมและ
มารยาททีดี่ขึ้น มี
สัมมาคารวะ

กองการศึกษา

6 โครงการศูนย์เยาวชนระดับพืน้ทีเ่พือ่
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายา
เสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

เพือ่สนับสนุนการ
ด าเนินงานเยาวชน
ระดับพืน้ทีเ่พือ่สร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดใน
เยาวชนนอกสถานศึกษา

จัดโครงการ/
กิจกรรมในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
เยาวชนนอก
สถานศึกษาในเขต
เทศบาล

       20,000       20,000        20,000       20,000       20,000 ปีละ  1  โครงการ/
กิจกรรม

ปัญหายาเสพติดใน
เยาวชนนอก
สถานศึกษาในเขต
เทศบาล

กองการศึกษา

7 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน เพือ่จัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่า
ด าเนินการตามโครงการ 
ฯลฯ

เด็กนักเรียน ศพด. 
 จ านวน 60  คน

       10,000       10,000        20,000       20,000       20,000  เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

เด็กได้เรียนรู้ในการ
เล่นกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ
 รู้อภัย มีสุขภาพ
แข็งแรง

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
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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

8 โครงการปัจฉิมนิเทศน์นักเรียน เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดจัดกิจกรรมมอบ
ประกาศนียบัตรแก่เด็ก
เล็กทีจ่บการศึกษา ฯลฯ

นักเรียนทีจ่บ
การศึกษา

       20,000       20,000        20,000       20,000       20,000  เด็กนักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง

เด็กเล็กเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
และเป็นการสร้าง
ก าลังใจใน
การศึกษาต่อในชั้น
ทีสู่งขึ้น

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

9 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่จ่ายเป็นค่าของขวญั 
ของรางวลัแก่เด็ก
เนื่องจากในวนัเด็ก
แห่งชาติ

นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 80 คน

       20,000       50,000        50,000       50,000       50,000  เด็กนักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง

เด็กเล็กเกิดขวญั
ก าลังใจทีผู้่ใหญ่ให้
ความส าคัญ

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้
องค์ราชัน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการค่าตอบแทน
วทิยากร  ตลอดปี
การศึกษา

เด็กเล็ก  จ านวน  
80  คน

       30,000       30,000        30,000       30,000       30,000  เด็กนักเรียนเกิดการ
เรียนรู้

เกิดการเรียนรู้
เชื่อมโยงความรู้ภูมิ
ปัญญา

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

11 โครงการจัดกิจกรรมวนัส าคัญของ
ชาติ/งานประเพณี

เพือ่ให้เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
ปลูกฝังในประเพณีอันดี
งามชองชาติไทยและ
กิจกรรมในวนัส าคัญของ
ชาติ ฯลฯ

จัดกิจกรรมวนัพ่อ  
วนัแม่วนัสงกรานต์ 
วนัเข้าพรรษา ฯลฯ
เด็กเล็ก จ านวน 80
 คน และ ผู้ปกครอง
  โดยจัดกิจกรรม
ตลอดปีตามวนัส าคัญ

       10,000       10,000        10,000       10,000       10,000  เด็กนักเรียนได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมอันดีและ
ร่วมสืบสานประเพณีและ
วนัส าคัญของชาติ

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
การปลูกฝังค่านิยม
อันดีในประเพณี  
และวนัส าคัญของ
ชาติ

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

12 โครงการส่งเสริมออม เพือ่ส่งเสริมนิสัยรักการ
ออมประหยัดมัธยัสถ์

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

         2,000         2,000          2,000         2,000         2,000  เด็กนักเรียนรู้จักประหยัด
 อดออม

เด็ก ๆ รู้จักการ
ประหยัดอดออม

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
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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

13 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ เพือ่พบปะและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งครูและผู้ปกครอง
 รวมส ารวจข้อมูลเด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลฯ

ผู้ปกครอง/ครู          3,000         3,000          3,000         3,000         3,000  เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งครู เด็ก
และผู้ปกครอง

เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งครู
และผู้ปกครองและ
ทราบข้อมูลเด็ก
เยาวชนในเขต
เทศบาลฯ

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

14 โครงการปฐมนิเทศ เพือ่ให้ผู้ปกครองชุมชน
เข้าใจและมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของ
ศูนย์เด็กเล็กฯ

ผู้ปกครอง/ชุมชน/
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

         5,000         5,000          5,000         5,000         5,000  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา

ชุมชนและ
ผู้ปกครองมีความรู้
และเข้าใจในระบบ
การจัดการศึกษาใน
ศูนย์เด็กเล็กฯ

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

15 โครงการศึกษาเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง

เป็นค่าวทิยากร/ค่าป้าย/
ค่าของขวญั/ของก านัล 
ฯลฯค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจ านวน 80 คน 
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไปศึกษาจาก
สถานทีจ่ริงเช่น 
สถานีต ารวจ 
โรงพยาบาลวดั   
ศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง

         5,000         5,000          5,000         5,000         5,000  เด็กนักเรียนได้ความรู้
จากประสบการณ์จริง

เด็กเล็กได้เรียนรู้
จากประสบการณ์
จริง เกิดการเรียนรู้
จากส่ือจริง

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

16 โครงการอาหารกลางวนั เพือ่ให้เด็กเล็กได้
รับประทานอาหารที่
สะอาดปลอดภัยถูก
สุขลักษณะและได้รับ
สารอาหารครบ  5 หมู่

เด็กเล็ก  จ านวน  
80  คนคนละ 20 
บาท  280 วนั

     448,000      448,000      448,000      448,000      448,000  เด็กมีสุขภาพดี แข็งแรง เด็กเล็กได้
รับประทานอาหาร
ทีส่ะอาดปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะและ
ได้รับสารอาหารครบ
 5 หมู่

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
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งบประมาณและทีผ่่านมา

17 โครงการประกวดค าขวญัต่อต้านการ
ทุจริต

 - เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึก
ด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้
เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น
และการโกงทุกรูปแบบ /เพื่อ
เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง
ให้กับเด็กและเยาวชนให้เกิด
จิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท า
ความดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต
 /เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการ
เขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์
มีคุณค่าในทางภาษาที่ส่ือถึง
การต่อต้านการทุจริต /เพื่อให้
เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และ
สร้างสรรค์

 -  เด็กและเยาวชน
ในเขตพืน้ที่
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์ เกิดความ
ตระหนักรู้ ต่ืนตัว
เห็นความส าคัญหัน
มาสนใจปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่
เกิดขึ้นและพร้อมที่
จะเป็นก าลังส าคัญ
ในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
และการโกงทุก
รูปแบบ

 - 10,000 10,000 10,000 10,000  - เด็กและเยาวชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกวา่ 70%

 - เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรม จริยธรรมไม่
ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ /มีค่านิยมที่
ถูกต้อง มีจิตส านึกที่จะ
ยึดมั่นในการท าความดี 
มีความซ่ือสัตย์สุจริต /
เด็กและเยาวชนได้ฝึก
ทักษะในการเขียนค า
ขวัญอย่างสร้างสรรค์มี
คุณค่าในทางภาษาที่ส่ือ
ถึงการต่อต้านการทุจริต
 / และรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
สร้างสรรค์

กองการศึกษา
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งบประมาณและทีผ่่านมา

18 โครงการคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัว

 - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
บทบาทและมีโอกาสฝึก
ปฏบิัติท ากิจกรรมร่วมกัน อัน
ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์
สามัคคีในหมู่คณะ /เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และการรู้จัก
แบ่งปันซ่ึงกันและกัน /
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
การพฒันาด้านร่างกาย จิตใจ
 อารมณ์ และการอยู่ร่วมใน
สังคม /เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการ
มีจิตส านึกและตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของตนเองและ
การมีส่วนร่วม /เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนัก
ในความซ่ือสัตย์ มีจิต
สาธารณะ มีระเบียบวินัย /
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว

 - ผู้ปกครอง 
นักเรียน โรงเรียนใน
เขตเทศบาลต าบล
เขาฉกรรจ์และสูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์

 - 10,000 10,000 10,000 10,000   - ผู้ปกครอง นักเรียน 
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์และสูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน ๓๐ คน

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
พฒันาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาแก่
เด็ก /ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามค่านิยม ๑๒ 
ประการ มีลักษณะนิสัย
อันพงึประสงค์ /ผู้เขช้า
ร่วมโครงการมีจิตส านึก
 ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของตน /
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตระหนักในความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย /
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของ
เด็กตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ /เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการลด
ภาระเส่ียงในการติดยา
เสพติด

กองการศึกษา
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งบประมาณและทีผ่่านมา

19 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์

 - เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต /เพื่อสร้าง
ภมูิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ /เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนมีจิต
สาธารณะ และพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

 - เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์ 
จ านวน ๒๐๐ คน 
เกิดการตระหนักรู้ 
สามารถแยกแยะถูก
 ผิด ชั่ว ดี สามารถ
น าความรู้
ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับ
ตนเองและสังคม
ส่วนรวมได้อย่างมี
ความสุข

 - 10,000 20,000 20,000 20,000  - เด็กและเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน

 - เด็กและเยาวชน
ได้รับการปลูกฝังให้เป็น
คนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต /มี
ภมูิคุ้มกันทางสังคมไม่
ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ /เด็กและ
เยาวชนมีจิตสาธารณะ 
และพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม

กองการศึกษา

20 อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารทีส่ะอาด
ปลอดภัยและได้รับ
สารอาหารครบ  5  หมู่

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเขาฉกรรจ์ 
จ านวน 763 คน 
อตราคนละ 20 
บาท จ านวน 200 
วนั

   2,672,000   2,672,000    3,052,000   3,052,000   3,052,000  นักเรียนได้รับสารอาหาร
ครบ 5 หมู่และได้
รับประทานทีส่ะอาด
ปลอดภัย

 เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ  5 
 หมู่  รับประทาน
อาหารทีส่ะอาด
ปลอดภัย

กองการศึกษา

21 อุดหนุนอาหารเสริม (นม) เพือ่ให้นักเรียนได้ด่ืมนม
ตลอดทัง้ปีการศึกษา

 - นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเขาฉกรรจ์ 
จ านวน 763 คน /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ จ านวน  60 คน 
จ านวน 260 วนั

   1,445,109   1,445,109    1,673,324   1,673,324   1,673,324  นักเรียนได้ด่ืมนมและมี
สุขภาพแข็งแรง

เด็กนักเรียนได้ด่ืม
นม  และมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง

กองการศึกษา
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งบประมาณและทีผ่่านมา

22 อุดหนุนอ าเภอเขาฉกรรจ์ เพือ่อุดหนุนอ าเภอเขา
ฉกรรจ์ จัดงานกาชาด
จังหวดัสระแก้ว

จัดงาน ปีละ 1 คร้ัง        50,000       50,000        50,000       50,000       50,000  ประชาชนร่วมสืบสาน
วฒันธรรมของจังหวดั

การจัดงานประสบ
ความส าเร็จและ
ร่วมสืบสาน
วฒันธรรม ของ
จังหวดั

กองการศึกษา

เพือ่อุดหนุนอ าเภอเขา
ฉกรรจ์ จัดงานวนัส าคัญ
และงานรัฐพิธี

วนัคล้ายวนัสวรรคต
 ร.9/วนัปิย
มหาราช/วนัคล้าย
วนัพระบรมราช
สมภพ ร.9 วนัชาติ 
และวนัพ่อ
แห่งชาติ/วนัระลึก
พระมหาเจษฎาราช
เจ้าและวนั
ข้าราชการพล
เรือน/วนัจักรี/วนั
ฉัตรมงคล/วนัเฉลิม
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา  พระบรม
ราชินี/วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10/
วนัแม่แห่งชาติฯลฯ

       50,000       50,000        75,000       75,000       75,000  ประชาชนร่วมแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

เพือ่ร่วมแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กองการศึกษา
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งบประมาณและทีผ่่านมา

23 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

(1) โครงการลาน
กีฬาเยาวชนต้านยา
เสพติด

       53,000       53,000        53,000       53,000       53,000 ลดปัญหายาเสพติดใน
พืน้ทีแ่ละเยาวชนมี
จิตส านึกมากขึ้น

เยาวชนได้เล่นกีฬา 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง รู้กฎกติกา 
มีความสามัคคีใน
หมู่คณะและชุมชน 
ไม่พึง่พายาเสพติด

กองการศึกษา

(2) โครงการลาน
ดนตรีต้านภัยยา
เสพติด

       49,000       49,000        49,000       49,000       49,000 ลดปัญหายาเสพติดใน
พืน้ทีแ่ละเยาวชนมี
จิตส านึกมากขึ้น

เยาวชนได้เล่นดนตรี
 มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง รู้รัก
สามัคคีห่างไกลยา
เสพติด

กองการศึกษา

(3) โครงการยุว
มัคคุเทศก์น้อย
สร้างจิตส านึกรัก
บ้านเกิดรักท้องถิ่น

       31,000       31,000        31,000       31,000       31,000 เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลได้เรียนรู้และ
แนะน าแหล่งท่องเทีย่วได้

ยุวมัคคุเทศก์น้อย 
ร้อยละ 100 ได้รู้จัก
แหล่งท่องเทีย่วใน
อ าเภอเขาฉกรรจ์

กองการศึกษา

(4) โครงการอบรม
ลูกเสือ ต้านยาเสพ
ติด

50,000       50,000      50,000       50,000      50,000      เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลได้ฝึกความอดทน
 มีวนิัย รู้จักช่วยเหลือ
ตนเองและท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้

เยาวชน เข้าค่ายพัก
แรม ร้อยละ 100 
ได้รับประสบการณ์
จริง และสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้

กองการศึกษา

เพือ่สนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลมี
พัฒนาการด้านต่างๆ

อุดหนุนโครงการ จ านวน 7 โครงการ  ได้แก่
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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

(5)โครงการส่งเสริม
ศักยภาพทางด้าน
กีฬาของเยาวชน
โรงเรียนอนุบาลเขา
ฉกรรจ์

-            -                  68,000       68,000       68,000 นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เขาฉกรรจ์ทุกคน  มี
ทักษะการออกก าลังกาย 
 มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจทีแ่ข็งแรง  มีความ
สามัคคี

นักเรียนทุกคนได้
ออกก าลังกาย
สุขภาพดีถ้วนหน้า  
มีทักษะด้านกีฬา
และสามารถเลือก
ออกก าลังกายได้
อย่างเหมาะสม
สร้างนักกีฬาทีต่่อ
เนืองในทุกระดับ
การแข่งขัน

กองการศึกษา

(6)โครงการจัด
อบรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

-            -                  77,000       77,000       77,000 นักเรียนร้อยละ 90  ที่
ผ่านการอบรมและศึกษา
ดุงานได้รับความรู้ตะหนัก
ถึงพิษภัย สามารถขยาย
ผลและเป็นเครือข่ายเฝ้า
ระวงัเสพติดใน
สถานศึกษาได้

นักเรียนได้รับความรู้
 ความเข้าใจใน
ปัญหายาเสพติด
และมีเจตนารมณ์
ต่อต้าน หลีกเล่ียง 
ป้องกันตนเองไม่เข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด สามารถ
สร้างเครือข่ายการ
จัดกิจกรรมป้องกัน 
เฝ้าระวงัแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

กองการศึกษา
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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)โครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม

-            -           110,000 110,000 110,000 จ านวน นักเรียนชั้น ป. 5
 และ ป.6  มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความกตัญญู
ต่อบิดา มารดา และผู้มี
พระคุณ นักเรียนสามาร
น าหลักค าสอยของพุทธ
ศาสนาและค่านิยม
วฒันธรรมไทยไปปรับใช้
ในชีวติประจ าวนัได้อย่าง
เหมาะสม

นักเรียนชั้น ป. 5 
และ ป.6  มี
คุณธรรม จริยธรรม
 ความกตัญญูต่อ
บิดา มารดา และผู้
มีพระคุณ นักเรียน
สามารน าหลักค า
สอยของพุทธ
ศาสนาและค่านิยม
วฒันธรรมไทยไป
ปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้
อย่างเหมาะสม มี
ความประพฤติดี
เหมาะสมกับวยั

กองการศึกษา

รวม 23 โครงการ 5,143,109  5,203,109 6,141,324  6,141,324 6,141,324 
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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 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

เพือ่ให้ประชาชนเกิด
ความตระหนักและทราบ
ถึงปัญหาและอันตราย
จากโรคพิษสุนัขบ้า/ลด
อัตราการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตวเ์ล้ียง

จัดกิจกรรมรณรงค์
ให้ความรู้/จัดซ้ือ
วคัซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
รณรงค์ฉีดวคัซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์
เล้ียงของประชาชนใน
ชุมชน

ประชาชนมีความ
เข้าใจเกิดความ
ตระหนักและทราบ
ถึงปัญหาและ
อันตรายจากโรค
พิษสุนัขบ้า/อัตรา
การเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตวเ์ล้ียง
ลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เพือ่ให้เทศบาลได้มีโรง
ฆ่าสัตวท์ีถู่กหลัก
สุขาภิบาลในการช าแหละ
เนื้อสัตวจ์ าหน่ายแก่
ผู้บริโภค

เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้างและ
จัดหาวสัดุ อุปกรณ์
ในการด าเนินงาน

            -                 - 20,000,000               -                - เทศบาลมีโรงฆ่าสัตวท์ี่
ถูกหลักสุขาภิบาล

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้บริโภค
เนื้อสัตวท์ีผ่่านการ
ช าแหละอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล

กอง
สาธารณสุข
ฯ/กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)
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 โครงการสุขาภิบาลอาหาร เพือ่ให้ผู้ประกอบการ
ด้านอาหารในเขต
เทศบาลมีความรู้เร่ือง
สุขาภิบาลอาหาร/
เพือ่ให้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้บริโภค
อาหารทีส่ะอาดและ
ปลอดภัย

อบรมให้ความรู้
ด้านสุขาภิบาล
อาหารแก่
ผู้ประกอบการด้าน
อาหาร/ตรวจเฝ้า
ระวงัสารปนเปือ้น
ในอาหาร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ประกอบการด้าน
อาหารในเขตเทศบาล
ได้รับการอบรมด้าน
สุขาภิบาลอาหาร/ร้าน
จ าหน่ายอาหารในเขต
เทศบาลได้รับการ
ตรวจหาสารปนเปือ้นจาก
เจ้าหน้าที่

ผู้ประกอบการด้าน
อาหารในเขต
เทศบาลมีความรู้
เร่ืองสุขาภิบาล
อาหาร/ประชาชน
ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัย

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการยุทธศาสตร์สระแก้ว เมือง
แห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี วถิี
พอเพียง

เพือ่เป็นค่าด าเนินงาน
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
ชุมชน เพือ่ให้คณะ 
กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน
 น างบประมาณไป
ขับเคล่ือนตามแผน
ยุทธศาสตร์จังหวดั
สระแก้ว เมืองแห่ง
ความสุข ภายใต้ 4 ดี วถิี
พอเพียง

จ่ายเป็นค่าด าเนิน 
งานตามโครงการ
ยุทธศาสตร์สระแก้ว
เมืองแห่งความสุข 
ภายใต้ 4 ดี วถิี
พอเพียง เช่น การ
ด าเนินงานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
ฯลฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การด าเนินงาน
ครอบคลุมทุกชุมชน

ได้รับการประสาน
จากส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ในการ
จัดท าโครงการใน
ลักษณะบูรณาการ
ร่วมกันระหวา่งส่วน
ราชการ และ อปท.

กอง
สาธารณสุข
ฯ/สนง.สถ.

จังหวดั
สระแก้ว

5 โครงการวางแผนครอบครัวสุนัข/
แมวเพือ่แก้ไขปัญหาสุนัขและแมว
จรจัดอย่างยั่งยืน

เพือ่ควบคุมจ านวน
ประชากรสัตวพ์าหะน า
โรคและลดความเส่ียงต่อ
การเกิดโรคพิศสุนัขบ้าทัง้
ในคนและสัตว์

ด าเนินการท าหมัน
สุนัขและแมวในเขต
เทศบาล

13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 ร้อยละ 10 ของสุนัขและ
แมวในเขตเทศบาลมีการ
วางแผนครอบครัว

สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลมีการ
วางแผนครอบครัว

กอง
สาธารณสุข
ฯ/สนง.ปศุ
สัตวจ์ังหวดั
สระแก้ว
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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 โครงการคัดแยกขยะ กระตุ้นจิตส านึกในการ
คัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน  เพือ่ลด
ปริมาณขยะและรักษา
สภาพแวดล้อม

จัดกิจกรรมรณรงค์
การคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

10,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์
คัดแยกขยะในครัวเรือน

ปริมาณขยะทีน่ าไป
ก าจัดลดลง/ลด
ค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดขยะ/มีการน า
ขยะมาสร้างรายได้
ให้กับชุมชน

กอง
สาธารณสุขฯ

7 โครงการส ารวจล้างท่อน้ าทิง้ในเขต
เทศบาล

เพือ่ขจัดเหตุร าคาญที่
เกิดจากตะกอนของมูล
ฝอยในท่อน้ าทิง้/เพือ่
ก าจัดขยะมูลฝอยในท่อ
น้ าทิง้/เพือ่ก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตวแ์ละแมลง
น าโรค

ส ารวจ ล้าง และท า
ความสะอาดท่อน้ า
ทิง้ในเขตเทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ท าความสะอาดท่อน้ าทิง้
ทีม่ีปัญหาขยะมูลฝอยอุด
ตัน

เหตุร าคาญทีจ่าก
ตะกอนของมูลฝอย
ถูกขจัด/ไม่มีขยะ
มูลฝอยตกค้างใน
ท่อน้ าทิง้/แหล่ง
เพาะพันธุ์สัตวน์ า
โรคถูกท าลาย

กอง
สาธารณสุขฯ

8 โครงการธนาคารขยะ เพือ่ให้เยาวชนมีจิต 
ส านึกในการคัดแยกขยะ
 และรักษาส่ิงแวดล้อม 
ภายในโรงเรียนและ
ชุมชน/เพือ่เป็นการสร้าง
ต้นแบบทีดี่ในการจัดการ
ขยะ  โดยมีเยาวชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน

อบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนในโรงเรียน
ในการคัดแยกขยะ/
สนับสนุนการ
ด าเนินโครงการ
ธนาคารขยะใน
โรงเรียน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชน/มีการจัดต้ัง
ธนาคารขยะ

เยาวชนมีความรู้
และมีจิตส านึกใน
การคัดแยกขยะ/
เยาวชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน
โครงการธนาคาร
ขยะ

กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย
ของ อปท. (ZERO Waste 
Thailand)

เพือ่ด าเนินกิจกรรมใน
การลดจ านวนขยะมูล
ฝอยในพืน้ที่

จัดกิจกรรมในการ
ลดจ านวนขยะมูล
ฝอยในพืน้ที่

30,000   10,000        10,000        10,000      10,000       จัดกิจกรรมในการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย 1 
กิจกรรม

ปริมาณขยะมูลฝอย
ลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ
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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

10 โครงการรณรงค์ให้ความรู้เร่ืองโรค
ไข้เลือดออก

เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้
เร่ืองโรคไข้เลือดออก

จัดท าการ
ประชาสัมพันธใ์ห้
ความรู้เกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออก

-        10,000        10,000        10,000      10,000       อัตราการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออดลดลง

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเร่ือง
การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

กอง
สาธารณสุขฯ

11 โครงการรณรงค์ต่อต้านและให้
ความรู้เร่ืองโรคแล็ปโตสไปโรซีส 
(โรคฉี่หนู)

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
การป้องกันโรคโรคแล็ป
โตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู)

จัดท าการ
ประชาสัมพันธใ์ห้
ความรู้เกี่ยวกับโรค
แล็ปโตสไปโรซีส   
(โรคฉี่หนู)

-        10,000        10,000        10,000      10,000       อัตราการแพร่ระบาดของ
โรคแล็ปโตสไปโรซีส 
(โรคฉี่หนู)ลดลง

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเร่ือง
การป้องกันโรคแล็ป
โตสไปโรซีส   (โรค
ฉี่หน)ู

กอง
สาธารณสุขฯ

12 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออก
ก าลังกาย

เพือ่ให้ประชาชนมี
กิจกรรมการออกก าลัง
กาย

กิจกรรมส่งเสริม
การออกก าลังกาย
ให้กับประชาชน

-        50,000        50,000        50,000      50,000       ประชาชนมีกิจกรรมการ
ออกก าลังกายสามารถใช้
เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์

ประชาชนเห็น
ความส าคัญของ
การออกก าลังกาย
และเข้าร่วมใน
กิจกรรมทีจ่ัดขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

13 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพือ่ให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเร่ือง
ภัยยาเสพติด

รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด

-        10,000        10,000        10,000      10,000       จ านวนผู้ติดยาเสพติดราย
ใหม่ลดลง

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองภัย
ของยาเสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ

14 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

เพือ่ให้ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้และเกิดทักษะใน
การดูแลสุขภาพตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล

-        100,000      100,000      100,000     100,000     ผู้สูงอายุทีม่ีความรู้และ
เกิดทักษะในการดูแล
สุขภาพตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง

ผู้สูงอายุได้รับการ
เอาใจใส่และ
สามารถดูแลตนเอง
ในเบือ้งต้นได้

กอง
สาธารณสุขฯ

15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไข้เลือดออก

เพือ่เป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก

เป็นค่าใช้จ่ายใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก

-        400,000      400,000      400,000     400,000     อัตราการเกิดโรค
ไข้เลือดออกลดลง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก

กอง
สาธารณสุขฯ
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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

16 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมบริเวณตลาดสดเขา
พระจันทร์ไม้งาม

เพือ่ส่งเสริม พัฒนา
ยกระดับตลาดสดให้ได้
มาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาล

เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซ้ือยาฆ่าเชื้อ
ต่างๆและค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

-        50,000        50,000        50,000      50,000       อัตราการเกิดโรคทีเ่กิด
จากอาหาร ไม่สะอาด

ประชาชนได้ใช้
บริการตลาดสดที่
สะอาดได้มาตรฐาน
ตามหลักสุขาภิบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

17 โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

เพือ่ด าเนินการฉีดวคัซีน
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

จ านวนประชากร
สุนัข/แมว ทัง้ทีม่ี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของ จากการ
ส ารวจของเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์

50,000 50,000 60,000 60,000 60,000 สุนัข/แมว ทัง้ทีม่ีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ ได้รับ
การฉีดวคัซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

สุนัขและแมวใน
พืน้ทีไ่ด้รับการฉีด
วคัซีน ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ได้ครอบคลุม 
ทัว่ทัง้พืน้ที่

กอง
สาธารณสุขฯ

18 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตวต์ามโครงการ
สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

เพือ่ส ารวจจ านวน
ประชากรสุนัขและแมว
ในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบล
เขาฉกรรจ์

จ านวนประชากร
สุนัขและแมวใน
พืน้ทีไ่ด้รับการ
ส ารวจอย่างทัว่ถึง

8,000     8,000         8,000          8,000        8,000         จ านวนประชากรสุนัข
และแมวในพืน้ทีไ่ด้รับ
การส ารวจ

จ านวนประชากร
สุนัขและแมวใน
พืน้ทีไ่ด้รับการ
ส ารวจและ
ด าเนินการฉีดวคัซีน
 ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

กอง
สาธารณสุขฯ

19 โครงการปลูกต้นไม้เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่
เขียว ลดภาวะโลกร้อน

เพือ่ให้ประชาชน
ตระหนักในคุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อม และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอัน
เป็นสาธารณะร่วมกัน

ประชาชนร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ อย่าง
น้อยคนละ 1 ต้น 
ต่อปี

- 10,000        10,000        10,000      10,000       เพิม่พืน้ทีป่่าไม้ในชุมชน ท าให้ประชาชนมี
จิตส านึก ในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กอง
สาธารณสุขฯ
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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

20 โครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ เพือ่ให้ประชาชนมีเป็น
ความรู้ ความเข้าใจทีถ่
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์

จัดกิจกรรมให้
ความรู้เร่ืองโรค
เอดส์ให้แก่
ประชาชนในชุมชน

-        -            10,000        10,000      10,000       จัดกิจกรรมให้ความรู้เร่ือง
โรคเอดส์และวธิกีาร
ป้องกันโรคเอดส์แก่
ประชาชนในชุมชน

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจทีถู่กต้อง
เกี่ยวกับโรคเอดส์/
อัตราการเกิดโรค
เอดส์ลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ

21 โครงการควบคุมประชากรเพือ่ลด
ผลกระทบของลิงแสมต่อชุมชน

เพือ่ลดจ านวนประชากร
ลิงแสมในสวนรุกขชาติ
เขาฉกรรจ์

จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์
ในการท าหมันและ
คุมก าเนิดลิงแสมใน
สวนรุกขชาติเขา
ฉกรรจ์

-        -            50,000        50,000      50,000       ท าหมัน/คุมก าเนิด
ประชากรลิงแสมในสวน
รุกขชาติ

จ านวนประชากรลิง
แสมลดลง/ลด
ผลกระทบของลิง
แสมต่อชุมชน

กอง
สาธารณสุขฯ

22 โครงการเฝ้าระวงั ป้องกันและ
ควบคุมโรคมือเท้าปากในสถานศึกษา

เพือ่สนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ
 และการป้องกันโรคมือ
เท้าปากในสถานศึกษา

จัดกิจกรรมให้
ความรู้เร่ืองโรคมือ
เท้า ปาก แก่ครู 
นักเรียน และ
ผู้ปกครองในการ
ป้องกันและควบคุม
 โรคมือเท้าปากใน
สถานศึกษา

-        -            10,000        10,000      10,000       จัดกิจกรรมให้ความรู้เร่ือง
โรคมือเท้า ปาก แก่ครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง

ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ป้องกันและควบคุม
 โรคมือเท้าปากใน
สถานศึกษา

กอง
สาธารณสุขฯ

23 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
(ศสมช.)

เพือ่สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมของ อสม.ใน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน

อุดหนุน ศสมช. 
ชุมชนละ 15,000  
บาท

  150,000       150,000       150,000      150,000      150,000 ศสมช.มีงบประมาณใน
การด าเนินกิจกรรมตาม
แผน

การด าเนินงานของ
ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

ผ.02-2.4 p.6



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

24 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพือ่สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการด าเนิน
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้ชุมชน
 ชุมชนละ 20,000.-
 บาท

200,000  200,000      200,000      200,000     200,000     ประชาชนในเขต
เทศบาลทัง้ 10 ชุมชน

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีคุณภาพ
ชีวติทีดี่ขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

25 โครงการเฝ้าระวงั  ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรค
ติดเชื้ออุบัติซ้ า ในชุมชน

 -เพือ่สนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ 
 และการป้องกันโรคติด
เชื้ออุบัติใหม่ และโรคติด
เชื้ออุบัติซ้ า ในชุมชน

จัดกิจกรรมให้
ความรู้เร่ืองโรคติด
เชื้ออุบัติใหม่ และ
โรคติดเชื้ออุบัติซ้ า 
แก่ประชาชนใน
ชุมชน

 -  - 10,000 10,000 10,000 ให้ความรู้แก่ประชาชน
เร่ืองโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 
และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ า

ประชาชนมีความรู้ 
 ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติเชื้ออุบัติใหม่ 
และโรคติดเชื้ออุบัติ
ซ้ า ในชุมชน

กอง
สาธารณสุขฯ

26 โครงการเฝ้าระวงัป้องกันอุบัติเหตุ  
และการจมน้ าในเด็กวยัเรียน

 -เพือ่สร้างทักษะให้กับ
เด็กในการช่วยเหลือ
ตนเอง  สามารถเอาชีวติ
รอดจากการจมน้ า  และ
สามารถช่วยเหลือผู้ที่
ประสบภัยจากการจมน้ า
ได้

จัดกิจกรรมให้
ความรู้และฝึก
ทักษะการเอาชีวติ
รอดจากการจมน้ า
และทักษะการ
ช่วยชีวติ
ผู้ประสบภัยทางน้ า
แก่เด็กวยัเรียน

 -  - 50,000 50,000 50,000 ให้ความรู้และฝึกทักษะ
การเอาชีวติรอดจากการ
จมน้ าและทักษะการ
ช่วยชีวติผู้ประสบภัยทาง
น้ าแก่เด็กวยัเรียน

เด็กวยัเรียนมี
ความรู้และมีทักษะ
การเอาชีวติรอด
จากการจมน้ า และ
มีทักษะในการ
ช่วยชีวติ
ผู้ประสบภัยทางน้ า

กอง
สาธารณสุขฯ

27 โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม

 -เพือ่สนับสนุนกิจกรรม
ตามโครงการ 1 อปท. 1 
ถนน ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรมตาม
โครงการ 1 อปท. 1
 ถนน ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม

 -  - 50,000 50,000 50,000 รณรงค์ในการรักษา
ความสะอาดและรักษา
ส่ิงแวดล้อมทีดี่

ประชาชนมี
สภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติทีดี่

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 27 โครงการ 721,400 1,381,400   21,571,400 1,571,400 1,571,400  ผ.02-2.4 p.7



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 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาล เพือ่ให้ประชาชนใน
ชุมชนได้ออกก าลังกาย

ก่อสร้างสนามฟุตบอล
มาตรฐานอัฒจรรย์ 
โรงยิม พร้อมตกแต่ง
ภูมิทัศน์โดยรอบ

-          40,000,000  -           -            -           จ านวน 1 สนาม ประชาชนในชุมชน
ได้ออกก าลังกายและ
ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์

กองช่าง

2 ปรับปรุงหอประชุมเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์

เพือ่ให้ประชาชนมีทีอ่อก
ก าลังกาย

ปรับปรุงหอประชุม
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์ โดยปูยางสนาม
แบตมินตัน ขนาด
มาตรฐาน จ านวน 2 
สนาม

-          -             -           500,000      -           จ านวน 2 สนาม ประชาชนในชุมชน
ได้ออกก าลังกาย 
และใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์

กองช่าง

3 ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์
บริเวณศาลากลางบ้าน

เพือ่ให้ประชาชนมี
สถานทีป่ระกอบกิจกรรม
 เล่นกีฬาในทุกฤดู

(1) ก่อสร้างหลังคา
คลุมลานอเนกประสงค์
บริเวณศาลากลางบ้าน
ชุมชนสันติสุข กวา้ง 14
 เมตร ยาว 20 เมตร

           -   -                         -   -            1,400,000  จ านวน 1 หลัง ประชาชนมีสถานที่
ประกอบกิจกรรม 
เล่นกีฬาในทุกฤดู

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

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

(2) ก่อสร้างหลังคา
คลุมลานอเนกประสงค์
บริเวณศาลากลางบ้าน
ชุมชนเนินมะค่าพัฒนา
กวา้ง  6 เมตร ยาว 15 
เมตร

           -   -                         -   -            450,000     จ านวน 1 หลัง

(3) ก่อสร้างหลังคา
คลุมลานอเนกประสงค์
บริเวณศาลากลางบ้าน
ชุมชนหนองกระทุม่
พัฒนา กวา้ง 20 เมตร 
ยาว 35 เมตร

           -   -                         -   -            3,500,000  จ านวน 1 หลัง

4 ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณศาลา
กลางบ้านชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน

เพือ่ให้ประชาชนมี
สถานทีป่ระกอบกิจกรรม
 เล่นกีฬาในทุกฤดู

ลานกวา้ง 3-6 ม.ยาว 
23 ม. พืน้ทีร่วม 103 
ตร.ม.

    120,000               -               -                -               -   พืน้ทีร่วม 103 ตรม. ประชาชนมีสถานที่
ประกอบกิจกรรม 
เล่นกีฬาในทุกฤดู

กองช่าง

5 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางบ้าน
ชุมชนสันติสุข โดยปรับปรุงห้องน้ าห้อง
เก็บของ และอาคารในส่วนทีช่ ารุด
พร้อมก่อสร้างลาน คสล.

เพือ่ให้ประชาชนใน
ชุมชนสามารถใช้อาคาร
อเนกประสงค์ได้อย่าง
เต็มประสิทธภิาพ

อาคารเดิมกวา้ง 6 ม.
ยาว 15 ม.

    500,000 -             -           -            -           จ านวน 1 หลัง ประชาชนในชุมชน
สามารถใช้อาคาร
อเนกประสงค์ได้
อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพ

กองช่าง

6 ติดต้ังราวกันตก(GUARD RAIL)ถนน
ซอยเทศบาล 13 ชุมชนทรายงาม
พัฒนา และสะพานบึงสระกุด ชุมชน
บ้านเก่าอุดมสุข

เพือ่ความปลอดภัยของ
ประชาชน

ยาว 120 เมตร และ 24
 เมตร

    220,000               -               -                -               -   ยาว 120 เมตร และ
 24 เมตร

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

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 โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซมกล้อง
วงจรปิด

เพือ่ให้กล้องวงจรปิด
สามารถใช้การได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ปรับปรุง ซ่อมแซม
กล้องวงจรปิด จ านวน 
10 จุด

100,000    100,000      200,000    200,000      200,000     จ านวน 10 จุด กล้องวงจรปิด
สามารถใช้การได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองช่าง

8 โครงการขยายเขตระบบกล้องวงจรปิด เพือ่สอดส่องดูแล และ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวติ ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
ตามแบบเทศบาล
ก าหนด

-          -             -           1,200,000   -           จ านวน 6 ชุด สามารถสอดส่องดูแล
 และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ 
ทรัพยืสินของ
ประชาชน

กองช่าง

9 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง ชุมชนร่วมใจพัฒนา

เพือ่ให้ประชาชนใน
ชุมชนได้ออกก าลังกาย 
ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์

ติดต้ังเคร่ืองออกก าลัง
กายกลางแจ้ง ชุมชน
ร่วมใจพัฒนา  จ านวน 
1 ชุด (5 ชิ้น)

-          500,000      -           -            -           จ านวน 1 ชุด (5 ชิ้น) ประชาชนในชุมชน
ได้ออกก าลังกายและ
ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์

กองช่าง

10 โครงการติดต้ังเสียงตามสายภายใน
ชุมชนเขาฉกรรจ์สามัคคี

เพือ่ให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารจากทางราชการ
อย่างทัว่ถึง

เสียงตามสายภายใน
ชุมชนเขาฉกรรจ์
สามัคคี จ านวน 1 ชุด

-          250,000      -           -            -           จ านวน 1 จุด ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารจากทาง
ราชการอย่างทัว่ถึง

กองช่าง

11 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวใน
เขตเทศบาล

เพือ่ให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารจากทางราชการ
อย่างทัว่ถึง

หอกระจายข่าวในเขต
เทศบาล

           -   100,000      -           100,000      -           ทุกชุมชน ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารจากทาง
ราชการอย่างทัว่ถึง

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวชุมชนเขาฉกรรจ์สามัคคี/ชุมชน
ร่วมใจพัฒนา/ชุมชนเนินมะค่าพัฒนา

เพือ่ให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารจากทางราชการ
อย่างทัว่ถึง

 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวชุมชนเขา
ฉกรรจ์สามัคคี/ชุมชน
ร่วมใจพัฒนา/ชุมชน
เนินมะค่าพัฒนา โดย 
ซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์  
เคร่ืองขยายเสียง 
ฮอร์น/เพิม่จ านวนหอ
กระจายข่าว

           -   100,000      -           -            -           หอกระจายข่าว ๓ 
ชุมชน

ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารจากทาง
ราชการอย่างทัว่ถึง

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

13 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง ในชุมชน

เพือ่ให้ประชาชนใน
ชุมชนได้ออกก าลังกาย 
ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์

ชุมชนทรายงามพัฒนา
 ติดต้ังเคร่ืองออกก าลัง
กายกลางแจ้ง บริเวณ
ลานอเนกประสงค์วดั
คลองยาง จ านวน 1 ชุด

           -                 -   -           -            200,000     จ านวน 1 ชุด ประชาชนในชุมชน
ได้ออกก าลังกายและ
ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์

กองช่าง

14 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดภายใน
ชุมชนทรายงามพัฒนา/ชุมชนเขา
ฉกรรจ์สามัคคี/ชุมชนสันติสุข

เพือ่เฝ้าระวงัรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด
ภายในชุมชนทรายงาม
พัฒนา/ชุมชนเขา
ฉกรรจ์สามัคคี/ชุมชน
สันติสุข  โดยแต่ละ
ชุมชน ประกอบด้วย 
กล้อง 4  ตัว เคร่ือง
บันทึกภาพพร้อม
จอแสดงผล 1 ชุด

           -   600,000      -           -            -           จ านวน 3 ชุด ได้เฝ้าระวงัรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

15 โครงการขุดลอกคลองคลองนางนอน เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ความสะอาดสวยงาม  
คลอง ระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกคลองนางนอน
ชุมชนสันติสุข   
ระยะทางยาว 1,200 
เมตร

           -   400,000      -           -            -           ระยะทาง 1,200
เมตร น้ าไม่ท่วมขัง
ในชุมชน

การระบายน้ าออก
จากชุมชนได้รวดเร็ว
 คลองมีความสะอาด
สวยงาม

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

16 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าดับเพลิง เพือ่ปรับปรุงแหล่งน้ า
และสถานทีใ่นการรับน้ า
ทีใ่ช้ดับเพลิง

ปรับปรุงแหล่งน้ า
ดับเพลิง โดยก่อสร้าง
บันได คสล.รอบสระ 
และกันกัดเซาะโดยรอบ
 พร้อมก่อสร้างถนน 
คสล.รอบสระน้ า  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 220 เมตร หนา 
0.15 เมตร ชุมชนสันติ
สุข

           -                 -   - 2,500,000   -           หน่วยงานดับเพลิง ปรับปรุงแหล่งน้ า
และสถานทีใ่นการ
รับน้ าทีใ่ช้ดับเพลิง 
เข้าถึงด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างสระวา่ยน้ ามาตรฐาน เพือ่ให้ประชาชนมี
สถานทีเ่ล่นกีฬา ออก
ก าลังกาย และยกระดับ
มาตรฐานทางการกีฬา
ให้กับเยาวชนและ
ประชาชนในพืน้ที่

สระวา่ยน้ าขนาด
มาตรฐาน พร้อม
อาคารประกอบอื่นๆ  
ตามแบบมาตรฐานการ
กีฬาแห่งประเทศไทย

-          30,000,000  -           -            -           จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่
เล่นกีฬา ออกก าลัง
กาย และยกระดับ
มาตรฐานทางการ
กีฬาให้กับเยาวชน
และประชาชนในพืน้ที่

กองช่าง

18 ติดต้ังราวกันตก(GUARD RAIL)ถนน
ซอยแยกวดัคริสต์ ถึงสะพานทางเข้า
ต าบลหนองหวา้  ยาว 100 เมตร

เพือ่ความปลอดภัยของ
ประชาชน

ยาว 100 เมตร            -                 -   140,000  -  - ยาว 100 เมตร ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

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

19 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดภายใน
ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข/ชุมชนหนอง
กระทุม่/ชุมชนร่วมใจพัฒนา/ชุมชนรุ่ง
อรุณ

เพือ่เฝ้าระวงัรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด
ภายในชุมชนบ้านเก่า
อุดมสุข/ชุมชนหนอง
กระทุม่/ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา/ชุมชนรุ่งอรุณ 
โดยแต่ละชุมชน 
ประกอบด้วย กล้อง 4 
 ตัว เคร่ืองบันทึกภาพ
พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด

           -                 -               -                -   650,000 จ านวน 4 ชุด ได้เฝ้าระวงัรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงห้องควบคุมกล้อง
วงจรปิดในเขตเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์ โดยการย้ายไปไวท้ีป่้อมต ารวจ
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เขาฉกรรจ์

เพือ่เฝ้าระวงัรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด
ภายในชุมชนบ้านเก่า
อุดมสุข/ชุมชนหนอง
กระทุม่/ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา/ชุมชนรุ่งอรุณ 
โดยแต่ละชุมชน 
ประกอบด้วย กล้อง 4 
 ตัว เคร่ืองบันทึกภาพ
พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด

           -                 -   500,000    -            -           จ านวน 1 ชุด ได้เฝ้าระวงัรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

21 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวใน
เขตเทศบาล ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนอง
ขอน และชุมชนร่วมใจพัฒนา

เพือ่ให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารจากทางราชการ
อย่างทัว่ถึง

หอกระจายข่าวในเขต
เทศบาล

           -   -             100,000    -            -           ทุกชุมชน ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารจากทาง
ราชการอย่างทัว่ถึง

กองช่าง

22 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางบ้าน
ชุมชนร่วมใจพัฒนา โดยปรับปรุง
ห้องน้ าห้องเก็บของ และอาคารใน
ส่วนทีช่ ารุด

เพือ่ให้ประชาชนใน
ชุมชนสามารถใช้อาคาร
อเนกประสงค์ได้อย่าง
เต็มประสิทธภิาพ

อาคารเดิมกวา้ง 6 ม.
ยาว 12 ม.

           -   -             200,000    -            -           จ านวน 1 หลัง ประชาชนในชุมชน
สามารถใช้อาคาร
อเนกประสงค์ได้
อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพ

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

23 ปรับปรุงต่อเติมศาลากลางบ้านชุมชน
หนองกระทุม่พัฒนา โดยปรับปรุง 
ขยายบริเวณด้านข้างทิศเหนือของ
อาคาร

เพือ่ให้ประชาชนใน
ชุมชนสามารถใช้อาคาร
อเนกประสงค์ได้อย่าง
เต็มประสิทธภิาพ

อาคารเดิมกวา้ง 6 ม.
ยาว 12 ม.

           -   -             -           200,000      -           จ านวน 1 หลัง ประชาชนในชุมชน
สามารถใช้อาคาร
อเนกประสงค์ได้
อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพ

กองช่าง

24 โครงการขุดลอกคลองคลองยาง เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ความสะอาดสวยงาม  
คลอง ระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกคลองคลองยาง
ชุมชนทรายงามพัฒนา
ความยาว 800 เมตร

           -   -             200,000    -            -           ความยาว 800 เมตร
 น้ าไม่ท่วมขังใน
ชุมชน

การระบายน้ าออก
จากชุมชนได้รวดเร็ว
 คลองมีความสะอาด
สวยงาม

กองช่าง

25 โครงการจัดท าธนาคารน้ าใต้ดิน  -เพือ่สนับสนุนกิจกรรม
ตามโครงการธนาคารน้ า
ใต้ดิน

จัดกิจกรรมตาม
โครงการธนาคารน้ าใต้
ดินเพือ่แก้ปัญหาภัย
แล้ง และน้ าท่วมขัง

 -  - 100,000 100,000 100,000 ให้ความรู้ในการ
จัดท าธนาคารน้ าใต้
ดินเพือ่แก้ปัญหาภัย
แล้ง และน้ าท่วมขัง

ประชาชนมีความรู้
ในการจัดท าธนาคาร
น้ าใต้ดินเพือ่
แก้ปัญหาภัยแล้ง 
และน้ าท่วมขัง

กองช่าง

รวม 25 โครงการ 940,000   72,050,000 1,440,000 4,800,000  6,500,000 
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แบบ ผ.02

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

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

1 โครงการฝึกอบรมกีฬาขั้นพืน้ฐาน เพือ่ให้เยาวชนมีทักษะ
และพัฒนาการเล่นกีฬา
สากลประเภทต่าง ๆ  
เข้าใจกฏ  กติกาอย่าง
ถูกต้อง

เยาวชน ในเขต
เทศบาลฯจ านวน  
50 คน อบรม
ทักษะกีฬาฟุตบอล,
 วา่ยน้ า, 
วอลเล่ย์บอล เป็นต้น

       30,000       30,000       30,000       30,000       30,000  80%  ของเยาวชนมี
ความรู้และเข้าใจใน  
กฎกติกา การเล่นกีฬา

เยาวชนเกิดทักษะ
เข้าใจกฎ กติกา  การ
เล่นอย่างถูกต้อง

กองการศึกษา

2 โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ เพือ่อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทย

จัดงานตักบาตรเท
โวโรหณะปีละ  1  
คร้ัง  วนัแรม 2 ค่ า 
เดือน  11

     200,000      200,000      200,000      200,000      200,000  ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีไทย

ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่ต่อไป

กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานวนัลอยกระทงและ
แข่งขันเรือพายพืน้บ้าน

เพือ่อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทย

จัดงานวนัลอย
กระทง  และแข่งขัน
เรือพายปีละ 1 คร้ัง
ในวนัขึ้น 1 ค่ า 
เดือน  12  ของทุกปี

     250,000      250,000      250,000      250,000      250,000  ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีไทย

ประชาชนตลอดจน
เยาวชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณีอัน
ดีงามของไทยต่อไป

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

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

4 โครงการจัดงานวนัสงกรานต์ วนั
ครอบครัว และวนัผู้สูงอายุ

เพือ่อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทย

จัดงานวนัสงกรานต์
 วนัครอบครัว และ
วนัผู้สูงอายุ  ปีละ 1
 คร้ังในเดือน
เมษายนของทุกปี

     300,000      300,000      300,000      300,000      300,000  ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีไทย

ประชาชนตลอดจน
เยาวชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณีอัน
ดีงามของไทยต่อไป

กองการศึกษา

5 โครงการแห่เทียนพรรษาและวนั
อาสาฬหบูชา

เพือ่รักษาและฟืน้ฟู
ประเพณี  อันดีงามของ
ไทย

กิจกรรมถวาย
เทียนพรรษาปีละ 1
 คร้ัง  ในวนัขึ้น  15
  ค่ าเดือน 8

       80,000       80,000       80,000       80,000       80,000  ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีไทย

เด็กและเยาวชน
ตลอดจนประชาชน  
ได้ร่วมกันสืบทอด 
ประเพณี อันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่ต่อไป

กองการศึกษา

6 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา  
เพือ่ส่งเสริมการเล่นกีฬา
ในชุมชน

ประชาชนในเขต
เทศบาลฯทัง้  10  
ชุมชน

     100,000      100,000      100,000      100,000      100,000  ประชาชนในเขต
เทศบาลมีอุปกรณ์กีฬา
ออกก าลังกายมีสุขภาพ
แข็งแรง

ประชาชนในเขต
เทศบาลฯมีอุปกรณ์
กีฬาใช้ในการออก
ก าลังกาย  มีสุขภาพ
แข็งแรง

กองการศึกษา

7 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
ต้านภัยยาเสพติด

เพือ่ให้ประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาลได้
เล่นกีฬา และใช้เวลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์

จัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ 10 
ชุมชน

     150,000      150,000      150,000      150,000      150,000 ร้อยละ 80% ของ
เยาวชนและประชาชน 
มีสุขภาพแข็งแรง

ประชาชนและ
เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรงประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน

กองการศึกษา

8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยั ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น 
(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการ
การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยัภายนอกห้องเรียน

จัดการฐานความรู้
ต่างๆ ภายนอก
ห้องเรียนแก่เด็ก
ปฐมวยั

             -               -        100,000      100,000      100,000 ร้อยละ 80% ของเด็ก
ปฐมวยัมีพัฒนาการทีดี่
และมีสุขภาพแข็งแรง

เด็กปฐมวยัมี
พัฒนาการทีดี่และมี
สุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา

รวม 8 โครงการ 1,110,000  1,110,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 
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แบบ ผ.02

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

2.7 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

1 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์

เพือ่ให้ประชาชนมี
สถานทีป่ระกอบ
กิจกรรมและเล่นกีฬาใน
ทุกฤดูและพืน้ทีใ่ช้สอย
เพิม่ขึ้น

ก่อสร้างหลังคา
คลุมลาน
อเนกประสงค์
ชุมชนทรายงาม
พัฒนา ขนาดกวา้ง 
5.00เมตร ยาว 
9.00 เมตร  ย้าย
หอกระจายข่าว
ออกจากบริเวณ
พร้อมติดต้ัง

           -   450,000     -           -        -         จ านวน 1 หลัง ประชาชนมีสถานที่
ประกอบกิจกรรม
และเล่นกีฬาในทุก
ฤดูและพืน้ทีใ่ช้สอย
เพิม่ขึ้น

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมเท
ลาน คสล. ศาลาอเนกประสงค์ชุมชน
ร่วมใจพัฒนา

เพือ่ให้ประชาชนมี
สถานทีป่ระกอบ
กิจกรรมและเล่นกีฬาใน
ทุกฤดู

ก่อสร้างหลังคา
คลุมพร้อมเทลาน 
คสล. ศาลา
อเนกประสงค์
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
 หลังคาโครงเหล็ก 
มุงเมทัลชีท กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 15 
เมตร

           -   500,000     -           -        -         จ านวน 1 หลัง ประชาชนมีสถานที่
ประกอบกิจกรรม
และ เล่นกีฬาในทุกฤดู

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

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 โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน เพือ่ให้ประชาชนมี
สถานทีป่ระกอบ
กิจกรรมและเล่นกีฬาใน
ทุกฤดู

(1)ชุมชนหนอง
กระทุม่พัฒนา  
โดยปรับปรุงห้องน้ า
 1 ห้อง/ปรับปรุง
ห้องเก็บของ 1 
ห้อง/ติดพัดลมผนัง
 จ านวน 5 ตัว/งาน
ซ่อมแซมอื่นๆ

           -   250,000     -           -        -         จ านวน 1 หลัง ประชาชนมีสถานที่
ประกอบกิจกรรม
และ เล่นกีฬาในทุกฤดู

กองช่าง

(2)ชุมชนอนุรักษ์
บ้านหนองขอน  
โดยติดต้ังกันสาด
รอบอาคาร ยาว 
18.20 เมตร/ติดต้ัง
รางระบายน้ าฝน 
ยาว 25.30 เมตร /
เปล่ียนประตู
ห้องน้ าจ านวน 1 
บาน/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าอาคาร ติดต้ัง
โคมแสงจันทร์  3 
ดวง/งานซ่อมแซม
อื่นๆ

           -   300,000     -           -        -         จ านวน 1 หลัง
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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

4 โครงการก่อสร้างลู่วิ่งเพือ่สุขภาพรอบ
สระน้ าสาธารณะหนองขอน

เพือ่ให้ประชาชนมี
สถานทีป่ระกอบ
กิจกรรมและเล่นกีฬา

ก่อสร้างลู่วิ่งเพือ่
สุขภาพรอบสระน้ า
สาธารณะหนอง
ขอน ชุมชนอนุรักษ์
บ้านหนองขอน 
ระยะทางยาวรวม 
800 เมตร

1,500,000  จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่
ประกอบกิจกรรม
และเล่นกีฬา

กองช่าง

รวม 4 โครงการ -            1,500,000 1,500,000 -          -           
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แบบ ผ.02

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

2.8 แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

1 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่จ่ายเป็นเงินเบีย้ยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน
 10 ราย

      60,000       60,000       60,000       60,000       60,000 ผู้ป่วยเอดส์จ านวน 10 ราย 
 ได้รับเงินเบีย้ยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงิน
เบีย้ยังชีพตามสิทธิ

งานสวสัดิการ
ฯ/ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายเป็นเงินเบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ จ านวน 
800 ราย

  5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000 ผู้สูงอายุ จ านวน 800 ราย  
ได้รับเงินเบีย้ยังชีพ

ผู้สูงอายุ ได้รับเงิน
เบีย้ยังชีพตามสิทธิ

งานสวสัดิการ
ฯ/ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยพิการ เพือ่จ่ายเป็นเงินเบีย้ยัง
ชีพผู้ป่วยพิการ

ผู้ป่วยพิการ จ านวน
150 ราย

  1,000,000   1,000,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000 ผู้ป่วยพิการ จ านวน 150 
ราย  ได้รับเงินเบีย้ยังชีพ

ผู้ป่วยพิการได้รับเงิน
เบีย้ยังชีพตามสิทธิ

งานสวสัดิการ
ฯ/ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 3 โครงการ 6,060,000 6,060,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

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

3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

1 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วเขา
ฉกรรจ์

เพือ่ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเทีย่วเขาฉกรรจ์

ด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วเขาฉกรรจ์
 ต่างๆ เช่น แรลล่ี  
ปัน่จักรยาน เดิน-วิ่ง
 ฯลฯ

-         100,000      450,000   450,000     450,000     มีนักท่องเทีย่วในแหล่ง
ท่องเทีย่วได้มากยิ่งขึ้น

มีนักท่องเทีย่วใน
แหล่งท่องเทีย่ว
ได้มากยิ่งขึ้น

ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ -            100,000     450,000  450,000    450,000    

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

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

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่
ท่องเทีย่วในเขตเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์

เพือ่ปรับปรุงเขาฉกรรจ์
ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ทีน่่สนใจ สามารถดึงดูด
นักท่องเทีย่วได้มากยิ่งขึ้น

(1)ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาสถานที่
ท่องเทีย่วเขาฉกรรจ์
 โซนปฏิบัติธรรม

            -                -                 -                 -          50,000 โซนปฏิบัติธรรม
สามารถใช้การได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

สถานทีท่่องเทีย่วเขา
ฉกรรจ์ โซนปฏิบัติ
ธรรมสามารถใช้การ
ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

กองช่าง

(2)ปรับปรุงบริเวณ
โดยรอบวดัรัตนคีรี
ให้เป็นสถานที่
ท่องเทีย่วเชิง
นิเวศน์และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

-                       -                 -                 -         500,000 จ านวน
นักท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น

เป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ทีน่่าสนใจ สามารถ
ดึงดูดนักท่องเทีย่ว
ได้มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

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)ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณ
สะพานท่ารอกให้
เป็นสถานที่
ท่องเทีย่วเชิง
นิเวศน์และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

-          -                          -       2,500,000              -   จ านวน
นักท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น

เป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ทีน่่าสนใจ สามารถ
ดึงดูดนักท่องเทีย่ว
ได้มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

(4)ปรับปรุง  
บ ารุงรักษาบริเวณ
เกาะกลางถนนทาง
หลวงหมายเลข 317
 ให้มีทัศนียภาพทีดี่
อยู่เสมอ

200,000    -                   200,000               -         200,000 ภาพลักษณ์ของ
ท้องถิ่นเป็นทีพ่ึง
พอใจแก่ผู้พบเห็น
มากยิ่งขึ้น

ภาพลักษณ์ของ
ท้องถิ่นเป็นทีพ่ึง
พอใจแก่ผู้พบเห็น

กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซมห้องน้ า ภายใน
สถานทีท่่องเทีย่วเขาฉกรรจ์ หลังตึก
บุญมีร าลึก

ซ่อมแซมห้องน้ าให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติเพือ่รองรับ
นักท่องเทีย่ว

ซ่อมแซมหลังคา
กระเบือ้ง ฝ้าเพดาน
 เคร่ืองสุขภัณฑ์ 
และระบบท่อบาย
น้ าต่างๆ ฯลฯ

250,000    -                          -                 -                -   จ านวน 1 จุด สามารถจัดระเบียบ
ของสถานทีแ่ละเป็น
การส่งเสริมการสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน

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

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
น้ าประปาภายในแหล่งท่องเทีย่วเขา
ฉกรรจ์

เพือ่ให้นักท่องเทีย่วและ
ประชาชนมีน้ าใช้ใน
สถานทีท่่องเทีย่ว

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถังน้ าประปาภายใน
แหล่งท่องเทีย่วเขา
ฉกรรจ์โดย เดินท่อ
ประปาใหม่ 
ซ่อมแซมอุปกรณ์
ต่างๆ  ชุมชนเนิน
มะค่าพัฒนา

-          -            500,000       -                          -   จ านวน 1 ระบบ นักท่องเทีย่วและ
ประชาชนมีน้ าใช้ใน
สถานทีท่่องเทีย่ว

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงสถานทีท่่องเทีย่ว
เขาฉกรรจ์ ฝ่ังวดัรัตนคีรี

เพือ่ให้มีสถานทีร่องรับ
นักท่องเทีย่วมากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงสถานที่
ท่องเทีย่วเขาฉกรรจ์
 ฝ่ังวดัรัตนคีรี  
ชุมชนสันติสุข โดย 
จัดส ารวจออกแบบ
การท่องเทีย่ว/
จัดท าทางเดินเพือ่
ศึกษาธรรมชาติ/จัด
ส่ิงอ านวยวาม
สะดวกเพือ่บริการ
นักท่องเทีย่ว

-          -            -             -                2,500,000 จ านวน 1 แห่ง นักท่องเทีย่วและ
ประชาชนมีน้ าใช้ใน
สถานทีท่่องเทีย่ว
มากขึ้น

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

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาฝาละมี
ให้เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว-พักผ่อน
หย่อนใจ

เพือ่ให้สถานทีท่่องเทีย่ว
แห่งใหม่

ปรับปรุงภูมิทัศน์
เขาฝาละมีให้เป็น
สถานทีท่่องเทีย่ว-
พักผ่อนหย่อนใจ  
งานปรับพืน้ทีร่อบ
เขา/งานจัดท า
บันไดทางขึ้นเขา/
งานปรับภูมิทัศน์ 
ไม้ยืนต้นไม้ประดับ/
งานจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวก
บริการนักท่องเทีย่ว

-          2,500,000   -             -                          -   จ านวน 1 แห่ง นักท่องเทีย่วและ
ประชาชนมีน้ าใช้ใน
สถานทีท่่องเทีย่ว
มากขึ้น

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง 
บริเวณถนนสาย 3100 (ถนนรอบเขา
ฉกรรจ์) ช่วงที ่4

เพือ่ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง
ให้สถานทีท่่องเทีย่วเขา
ฉกรรจ์

ติดต้ังไฟฟ้าแสง
สวา่ง บริเวณถนน
สาย 3100 (ถนน
รอบเขาฉกรรจ์) 
ช่วงที ่4 ต.เขา
ฉกรรจ์ อ.เขา
ฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  
โดยติดต้ังเสาไฟ 
พร้อมอุปกรณ์ดวง
โคมถนน ระยะทาง
 940 เมตร

-              -               1,600,000    -                -               ระยะทาง 940 เมตร นักท่องเทีย่วและ
ประชาชนทีสั่ญจรไป
มามีความปลอดภัย

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 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าลิงภายใน
สถานทีท่่องเทีย่วเขาฉกรรจ์

เพือ่ปรับปรุงแหล่งน้ าลิง
ภายในสถานทีท่่องเทีย่ว
เขาฉกรรจ์

ปรับปรุงแหล่งน้ า
ลิงภายในสถานที่
ท่องเทีย่วเขา
ฉกรรจ์จ านวน 3 
แห่ง

-              -               500,000       -                -               จ านวน 3 แห่ง เพือ่ให้ทีใ่ห้อาหาร
และแหล่งน้ าลิง
ดึงดูดนักท่องเทีย่ว
มากขึ้น

กองช่าง

รวม 7 โครงการ 450,000   2,500,000  2,800,000   2,500,000   3,250,000  
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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 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
เพือ่ใช้จัดกิจกรรมแข่งขันเรือพาย
พืน้บ้านและงานประเพณีลอยกระทง 
 ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข

เพือ่เป็นสถานที่
ท่องเทีย่วแห่งใหม่ และ
เป็นสถานทีจ่ัดกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทงและ
แข่งขันเรือพายพืน้บ้าน  
สามารถดึงดูด
นักท่องเทีย่วได้มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์เพือ่
ใช้จัดกิจกรรม
แข่งขันเรือพาย
พืน้บ้านและงาน
ประเพณีลอย
กระทง  ชุมชนบ้าน
เก่าอุดมสุข อาคาร
โครงสร้างหลังคา
เหล็กพร้อมเทพืน้
คอนกรีต กวา้ง 
15.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร 
หลังคามุงวสัดุ 
เมทัลชีท

-          3,150,000     -         -         -         มีสถานทีท่่องเทีย่วเพิม่ขึ้น
และมีจ านวนนักท่องเทีย่ว
เพิม่ขึ้น

เป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ทีน่่าสนใจ สามารถ
ดึงดูดนักท่องเทีย่ว
ได้มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

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

2 โครงการก่อสร้างลาน คสล. 
อเนกประสงค์บริเวณหน้าโบสถ์วดัถ้ า
เขาฉกรรจ์

เพือ่เป็นลาน
อเนกประสงค์ใช้จัด
กิจกรรมต่างๆ ในแหล่ง
ท่องเทีย่วได้มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างลาน คสล. 
อเนกประสงค์
บริเวณหน้าโบสถ์
วดัถ้ าเขาฉกรรจ์ 
ชุมชนมิตรพัฒนา 
ขนาดกวา้งประมาณ
 26-39 เมตร ยาว
ประมาณ 40-48 
เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่
 1,330 ตร.ม.

-          500,000       -         -         -         มีลานอเนกประสงค์ใช้ใน
การจัดกิจกรรมด้านศาสนา 
และด้านการท่องเทีย่ว

ได้ลานอเนกประสงค์
ใช้ในการจัดกิจกรรม
ด้านศาสนา และ
ด้านการท่องเทีย่ว

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
อัฒจันทร์ชมการแข่งขันเรือพาย
พืน้บ้าน ริมคลองพระสทึง  ชุมชน
บ้านเก่าอุดมสุข

เพือ่เป็นสถานที่
ท่องเทีย่วแห่งใหม่ และ
เป็นสถานทีจ่ัดกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทงและ
แข่งขันเรือพายพืน้บ้าน  
สามารถดึงดูด
นักท่องเทีย่วได้มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างหลังคา
คลุมอัฒจันทร์ชม
การแข่งขันเรือพาย
พืน้บ้าน ริมคลอง
พระสทึง  ชุมชน
บ้านเก่าอุดมสุข 
อาคารโครงสร้าง
หลังคาเหล็ก มุงวสัดุ
เมทัลชีท กวา้ง 
6.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร จ านวน
 2 จุด

-          500,000       -         -         -         จ านวน 2 จุด เป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ทีน่่าสนใจ สามารถ
ดึงดูดนักท่องเทีย่ว
ได้มากยิ่งขึ้น

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

4 โครงการปรับปรุงลานจอดรถบริการ
นักท่องเทีย่วบริเวณหน้าศาลาการ
เปรียญวดัถ้ าเขาฉกรรจ์

เพือ่เป็นลานจอดรถ
บริการนักท่องเทีย่วใน
แหล่งท่องเทีย่วได้มาก
ยิ่งขึ้น

ปรับปรุงลานจอด
รถบริการ
นักท่องเทีย่ว
บริเวณหน้าศาลา
การเปรียญวดัถ้ า
เขาฉกรรจ์  ชุมชน
มิตรสัมพันธ ์ โดยปู
ผิวลานจอดรถแบบ
พาราแอสฟัลติกส์
คอนกรีต หนา 0.05
 เมตร พืน้ทีร่วม
ประมาณ 2,980 
ตร.ม.

-          1,790,000     -         -         -         มีลานจอดรถบริการ
นักท่องเทีย่วในแหล่ง
ท่องเทีย่วได้มากยิ่งขึ้น

ได้ลานจอดรถ
บริการนักท่องเทีย่ว
ในแหล่งท่องเทีย่ว
ได้มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

รวม 4 โครงการ -             5,940,000    -            -           
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แบบ ผ.02

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

4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

1 ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน /
ค่าตอบแทน/เงินเพิม่ต่างๆ 
(ฝ่ายการเมือง)

จ่ายเป็นเงินเดือน,
ค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งและ
ค่าตอบแทนพิเศษ
ของนายกและรอง
นายกเทศมนตรี

       756,000        756,000         756,000        756,000        756,000 นายกและรอง
นายกเทศมนตรีได้รับ
เงินเดือนตามทีก่ าหนด

ผู้บริหารมีขวญัและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานและให้
เกิดการพัฒนาและ
ประสิทธภิาพสูงสุด

ส านักปลัดฯ

จ่ายเป็นเงินเดือน,
ค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งและ
ค่าตอบแทนพิเศษ
ของนายกและรอง
นายกเทศมนตรี

       240,000        240,000         240,000        240,000        240,000 นายกและรอง
นายกเทศมนตรีได้รับ
ค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งตามทีก่ าหนด

จ่ายเป็นเงินเดือน,
ค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งและ
ค่าตอบแทนพิเศษ
ของนายกและรอง
นายกเทศมนตรี

       240,000        240,000         240,000        240,000        240,000 นายกและรอง
นายกเทศมนตรีได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ
ตามทีก่ าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน  
ค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่ง และ
ค่าตอบแทนพิเศษของ
นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี เลขาฯ
ทีป่รีกษาฯ ประธานสภาฯ
 รองประธานสภาฯ และ
สมาชิกสภาเทศบาล
รวมถึงสวสัดิการต่างฯลฯ
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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

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
รายเดือนเลขานุการ
นายกฯ  และที่
ปรึกษา
นายกเทศมนตรี

       216,000        216,000         216,000        216,000        216,000 เลขานุการนายกฯ
และทีป่รึกษานายกฯ
ได้รับเงินค่าตอบแทน
ตามทีก่ าหนด

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
รายเดือนของ
ประธาน สภาฯ  รอง
ประธานสภาฯ  และ
สมาชิกสภาเทศบาล

     1,620,000     1,620,000       1,620,000     1,620,000     1,620,000 ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ และ
สมาชิกสภาเทศบาล
ได้รับเงินค่าตอบแทน
ตามทีก่ าหนด

2 ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน
พนักงานเทศบาล (ฝ่าย
ประจ า)

เพือ่จ่ายเงินเดือน
พนักงานเทศบาล

จ่ายเงินเดือน
พนักงานเทศบาล 
จ านวน  13 อัตรา

     4,225,680     4,326,530       4,222,170 4,336,890    4,454,010    พนักงานเทศบาล
ได้รับเงินเดือนตาม
สิทธิ

ส านักปลัดฯ

จ่ายเงินเดือน
พนักงานเทศบาล
จ านวน  8  อัตรา

2,427,540     2,493,720    2,557,800          2,632,680     2,708,280 กองคลัง

3 เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงาน
เทศบาล

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชั่วคราว  เงิน
เพิม่ตามวฒิุ  และเงิน
เพิม่พิเศษ พ.ส.ร.ให้แก่
พนักงานเทศบาล

จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชั่วคราว เงิน
เพิม่ตามวฒิุ และเงิน
เพิม่พิเศษ พ.ส.ร. 
ให้แก่พนักงาน
เทศบาล จ านวน  4 
อัตรา

         44,280         44,280            4,860           4,200           4,200 พนักงานเทศบาล
ได้รับเงินเพิม่ต่างๆ
ตามทีก่ าหนด

พนักงานเทศบาลมี
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์และ
มีประสิทธภิาพสูงสุด

ส านักปลัดฯ

พนักงานเทศบาลมี
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธภิาพ
สูงสุด
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
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งบประมาณและทีผ่่านมา

จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชั่วคราว เงิน
เพิม่ตามวฒิุ และเงิน
เพิม่พิเศษ พ.ส.ร. 
ให้แก่พนักงาน
เทศบาล จ านวน  3 
อัตรา

         72,000         72,000           48,660         48,000         48,000 กองคลัง

4 เงินประจ าต าแหน่ง
ปลัดเทศบาล /รองปลัดฯ/
นักบริหาร

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งส าหรับผู้ทีด่ ารง
ต าแหน่งปลัดเทศบาล/
รองปลัดฯ และหัวหน้า
ฝ่ายบริหารงาน ฯลฯ

จ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งส าหรับผู้ที่
ด ารงต าแหน่ง
ปลัดเทศบาล/รอง
ปลัดฯ/หัวหน้า
ส านัก/หัวหน้าฝ่าย 
ฯลฯ

       398,400        398,400         398,400        398,400        398,400 ผู้มีสิทธไิด้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งตาม
สิทธิ

ส านักปลัดฯ

จ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งส าหรับผู้ที่
ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกอง/
หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ

       170,400        170,400         170,400        170,400        170,400 กองคลัง

5 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจ าของเทศบาล

จ่ายเป็นค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจ าของ
เทศบาล  จ านวน 2 
อัตรา

599,520       621,360       477,600        495,480       511,680       ลูกจ้างประจ าได้รับ
เงินค่าจ้างตามสิทธิ

ลูกจ้างประจ ามี
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์และ
มีประสิทธภิาพสูงสุด

ส านักปลัดฯ

ผู้ทีด่ ารงต าแหน่ง
บริหาร เช่น 
ปลัดเทศบาล/รอง
ปลัดฯ/หัวหน้า
ส านัก/หัวหน้าฝ่าย 
ฯลฯได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง
ตามสิทธิ
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
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งบประมาณและทีผ่่านมา

6 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานของเทศบาล

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างของ
พนักงานจ้างของเทศบาล
 ฯลฯ

จ่ายเป็นค่าจ้างของ
พนักงานจ้างเทศบาล
จ านวน 7 อัตรา

     1,042,320     1,142,280       1,010,280 1,033,560    1,057,800    ส านักปลัดฯ

จ่ายเป็นค่าจ้างของ
พนักงานจ้างเทศบาล
จ านวน 7 อัตรา

       916,920        936,480         800,880 811,440       822,360       กองคลัง

7 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิม่ต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง ฯลฯ

จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิม่ต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง  จ านวน
 7 อัตรา

         35,020         37,620           59,620 48,000        48,000        ส านักปลัดฯ

จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิม่ต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง  จ านวน
 7 อัตรา

         48,000         48,000           99,900 94,140        88,140        กองคลัง

8 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่  อปท.

329,940       341,090       389,970        402,960       416,090       พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
และผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับค่าตอบแทน

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
และผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับค่าตอบแทน

ส านักปลัดฯ

พนักงานจ้างได้รับ
เงินค่าจ้างตามสิทธิ

พนักงานจ้างมีขวญั
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

พนักงานจ้างได้รับเงิน
เพิม่ต่างๆตามสิทธิ

เพือ่เป็นขวญั
ก าลังใจให้กับ
พนักงานจ้าง

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล เช่น
 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง  เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (เงินรางวลั
ประจ าปี) กรรมการสอบ
คัดเลือกต่าง ๆ ฯลฯ

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
เทศบาล,
คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกต่าง ๆ เงิน
ประโยชน์ตอบแทน
อื่น (เงินรางวลั
ประจ าปี) ฯลฯ
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
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งบประมาณและทีผ่่านมา

214,230       220,970       630,240        637,360       644,570       กองคลัง

9 ค่าเบีย้ประชุม เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ประชุม
ให้กรรมการทีส่ภา
เทศบาลแต่งต้ังขึ้น ฯลฯ

จ่ายเป็นค่าเบีย้
ประชุมให้กรรมการ
ทีส่ภาเทศบาล
แต่งต้ังขึ้น  ฯลฯ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กรรมการทีส่ภา
เทศบาลแต่งต้ังได้รับ
ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการทีส่ภา
เทศบาลแต่งต้ัง
ได้รับค่าเบีย้ประชุม

ส านักปลัดฯ

10 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักปลัดฯ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองคลัง

11 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ส านักปลัดฯ

12,000 12,000 35,000 35,000 35,000 กองคลัง

12 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัดฯ

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 กองคลัง

เพือ่จ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานเทศบาล

จ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล

สามารถใช้บริการ
จ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งทีเ่ทศบาล
ไม่อาจด าเนินการ
เองได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ความต้องการ
ประชาชน

จ่ายเป็นรายจ่าย
เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
ใด ๆ ฯลฯ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ

จ่ายเป็นการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ฯลฯ

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างได้รับค่า
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างได้รับ
ค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

พนักงานเทศบาล
ได้รับสวสัดิการ ตาม
สิทธิ

พนักงานเทศบาล
ได้รับสวสัดิการ 
ตามสิทธิ

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล เช่น
 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง  เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (เงินรางวลั
ประจ าปี) กรรมการสอบ
คัดเลือกต่าง ๆ ฯลฯ

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
เทศบาล,
คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกต่าง ๆ เงิน
ประโยชน์ตอบแทน
อื่น (เงินรางวลั
ประจ าปี) ฯลฯ

เพือ่จ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล,
พนักงานจ้างของเทศบาล
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13 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธกีาร

เพือ่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธกีาร

เป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคล คณะ
บุคคลในการนิเทศ
งาน ตรวจงาน ตรวจ
เยี่ยม หรือทัศนศึกษา
 ดูงาน ฯลฯ

100,000       100,000       100,000        100,000       100,000       ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาลได้

การต้อนรับบุคคล 
คณะบุคคลในการ
นิเทศงาน ตรวจงาน
 ตรวจเยี่ยม หรือ
ทัศษนศึกษา ดูงาน
 ฯลฯ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

ส านักปลัดฯ

14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

60,000         60,000        60,000          60,000        60,000        ส านักปลัดฯ

20,000         20,000        20,000          20,000        20,000        กองคลัง

15 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน

-              -             100,000        100,000       100,000       ส านักปลัดฯ

-              -             20,000          20,000        20,000        กองคลัง

16 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์

       100,000        100,000         200,000        200,000        200,000 ส านักปลัดฯ

         30,000         30,000           30,000         30,000         30,000 กองคลัง

ทรัพย์สินเทศบาล
ได้รับการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา

จ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์  
เพือ่ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการทัง้ใน
และนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก 
ฯลฯ

ค่าเดินทางส าหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานเทศบาล

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาลได้

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาลได้

จ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพือ่ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาลได้

ทรัพย์สินเทศบาล
ได้รับการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาล
ได้
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17 ค่าวสัดุ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาวสัดุส าหรับ
ปฏิบัติงาน

       500,000        500,000         500,000        500,000        500,000 ส านักปลัดฯ

       200,000        200,000         200,000        200,000        200,000 กองคลัง

18 ค่าสาธารณูปโภค เพือ่จ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภคของเทศบาล

       500,000        500,000         600,000        600,000        600,000 สามารถช าระ
ค่าบริการต่างได้
ตามก าหนด

ส านักปลัดฯ

         30,000         30,000           30,000         30,000         30,000 กองคลัง

19 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

เพือ่จัดท าแผนพัฒนา
ต่าง ๆ เช่น แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  แผน
ด าเนินการประจ าปี ฯลฯ

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาต่าง ๆ  
ของเทศบาล

20,000 20,000 40,000 20,000 20,000 เทศบาลสามารถน า
แผนพัฒนาทีไ่ด้จัดท า
ไปใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานต่าง ๆ
ได้

เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์สามารถน า
แผนพัฒนาทีไ่ด้
จัดท าไปใช้เป็น
แนวทางในการ
ด าเนินงานต่าง ๆได้

ส านักปลัดฯ/
งานวเิคราะห์ฯ

20 โครงการฝึกอบรมสัมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศหรือต่างประเทศ

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  สัมมนา 
และทัศนศึกษาดูงาน
ในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บุคคลากรมีแนว
ทางการปฏิบัติงาน
และสามารถ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ

บุคคลากรมีแนว
ทางการปฏิบัติงาน
และสามารถ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัดฯ

วสัดุส านักงาน วสัดุ
ไฟฟ้าและวทิยุ วสัดุ
งานบ้านงานครัว 
วสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง วสัดุเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน วสัดุ
โฆษณาและเผยแพร่ 
วสัดุคอมพิวเตอร์ 
วสัดุอื่น ฯลฯ

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาล
ได้

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาลได้

ค่าไฟฟ้า ค่า
น้ าประปา ค่าบริการ
โทรศัพท์ ค่าบริการ
ไปรษณีย์ ค่าบริการ
ส่ือสารและ
โทรคมนาคม ฯลฯ

ความสามารถในการ
บริหารจัดการ
งบประมาณในการ
ช าระค่าบริการต่าง
ได้ตามก าหนด
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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

21 ฝึกอบรมและสัมมนาตาม
โครงการทีเ่ทศบาลจัดขึ้น

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรมตามโครงการ
ทีเ่ทศบาลจัดขึ้น

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรมตาม
โครงการทีเ่ทศบาล
จัดขึ้น

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เพิม่ประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงานของ
บุคคลากร

เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงานของ
บุคคลากร

ส านักปลัดฯ

22 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เลือกต้ังระดับต่างๆ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังระดับต่างๆ

เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การเลือกต้ังระดับ
ต่างๆ

100,000 100,000 800,000 500,000 500,000 การด าเนินงานต่าง ๆ 
เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีต้ั่งไว้

การด าเนินงาน
ต่าง ๆ เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีต้ั่งไว้

ส านักปลัดฯ

23 โครงการกิจกรรมวนัเทศบาล เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวนั
เทศบาลฯ

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ใน
วนัเทศบาล ฯ

30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การจัดกิจกรรมวนั
เทศบาลบรรลุตาม
วตัถุประสงค์

เพือ่ให้พนักงาน
เทศบาลได้ร่วม
กิจกรรมและมี
ความสัมพันธม์าก
ยิ่งขึ้น

ส านักปลัดฯ

24 โครงการเทศบาลสัญจร เพือ่ออกให้บริการแก่
ประชาชนในเขตเทศบาล
ด้านต่างๆ นอกอาคาร
ทีต้ั่งส านักงาน

จัดกิจกรรมปีละ 1 
คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การจัดโครงการ
เทศบาลสัญจรบรรลุ
ตามวตัถุประสงค์

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
บริการด้านต่างๆ 
นอกอาคารทีต้ั่ง
ส านักงาน

ส านักปลัดฯ

25 โครงการแข่งขันกีฬาระหวา่ง
เทศบาลในจังหวดัสระแก้ว
ต้านยาเสพติด

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาระหวา่งเทศบาลใน
จังหวดัสระแก้วต้านยา
เสพติด

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา
ระหวา่งเทศบาลใน
จังหวดัสระแก้วต้าน
ยาเสพติด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การจัดโครงการ
แข่งขันกีฬาระหวา่ง
เทศบาลในจังหวดั
สระแก้วต้านยาเสพ
ติดบรรลุตาม
วตัถุประสงค์

เพือ่สร้าง
ความสัมพันธอ์ันดี
ระหวา่งเทศบาลใน
จังหวดัสระแก้ว

ส านักปลัดฯ
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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

26 โครงการแข่งขันกีฬามวลชน
คนเขาฉกรรจ์ต้านยาเสพติด

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการแข่งขัน
กีฬามวลชนคนเขา
ฉกรรจ์ต้านยาเสพติด

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ
แข่งขันกีฬามวลชน
คนเขาฉกรรจ์ต้านยา
เสพติด

70,000 70,000 40,000 40,000 40,000 การจัดโครงการ
แข่งขันกีฬามวลชน
คนเขาฉกรรจ์ต้านยา
เสพติดบรรลุตาม
วตัถุประสงค์

เพือ่สร้าง
ความสัมพันธอ์ันดี
ราชการอื่นๆใน
พืน้ทีอ่ าเภอเขา
ฉกรรจ์

ส านักปลัดฯ

27 โครงการฝึกทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้าน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฝึก
ทบทวนลูกเสือชาวบ้าน

ฝึกทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้าน เพิม่ให้ครบ
ตามจ านวน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ฝึกอบรม 1 คร้ัง /
ทบทวน 1 คร้ัง

เพือ่สร้าง
ความสัมพันธอ์ันดี
ฝึกอบรม/ทบทวน
ลูกเสือชาวบ้านใน
เขตเทศบาล

ส านักปลัดฯ

28 โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเฉลิมพระเกียรติฯ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

กิจกรรมเกี่ยวกับ
เฉลิมพระเกียรติ

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวน 1 กิจกรรม เพือ่ให้ประชาชนรัก
และเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
รวมถึงเห็น
ความส าคัญของ
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธปิไตย

ส านักปลัดฯ

29 ค่าจ้างทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา  
วจิัย ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ  ซ่ึงมิใช่เพือ่
การจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ทีดิ่นและ/หรือ
ส่ิงก่อสร้าง

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างทีป่รึกษาประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 
ของเทศบาล

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจ้างทีป่รึกษา
ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่าง ๆ 
ของเทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การด าเนินการจ้างที่
ปรึกษาเพือ่ศึกษา  
วจิัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่าง ๆ
บรรลุตามวตัถุประสงค์

การปฏิบัติราชการ
เป็นไปโดยมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัดฯ
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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

30 โครงการรับเสด็จพระราช
ด าเนินของพระบรมราชวงศ์

เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรับเสด็จพระ
ราชด าเนินของพระบรม
ราชวงศ์

จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรับเสด็จ
พระราชด าเนินของ
พระบรมราชวงศ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สนับสนุนพระราช
ภารกิจในการเสด็จ
พระราชด าเนิน

สนับสนุนพระราช
ภารกิจในการเสด็จ
พระราชด าเนิน

ส านักปลัดฯ

31 โครงการรับช าระภาษีนอก
สถานที่

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการรับช าระภาษี
นอกสถานที่

ออกจัดเก็บภาษีนอก
ส านักงานทัง้ 10 
ชุมชน

           1,000           1,000            1,000           1,000           1,000 จัดเก็บภาษีได้
ครอบคลุมทัง้ 10 
ชุมชน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองคลัง

32 โครงการสัมปทานมูลค้างคาว เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสัมปทานมูล
ค้างคาว

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สัมปทานมูลค้างคาว

               -          560,000         560,000               -          560,000 เทศบาลมีรายได้
เพิม่ขึ้น

เทศบาลมีรายได้
เพิม่ขึ้น มี
งบประมาณน ามา
พัฒนาท้องถิ่น

กองคลัง

33 โครงการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธเ์ทศบาลต าบล
เขาฉกรรจ์

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
ผลการด าเนินงานของ
เทศบาลในรูปแบบต่างๆ 
เช่น วดีีทัศน์ วารสาร 
รายงานกิจการ จดหมาย
ข่าว แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ ์ฯลฯ

ปีละ  1  คร้ัง        500,000                 -         500,000                 -        500,000 การจัดโครงการ
จัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์บรรลุตาม
วตัถุประสงค์

สามารถ
ประชาสัมพันธผ์ล
การด าเนินงานต่างๆ
 ของเทศบาล ให้
ประชาชนและ
หน่วยงานอื่นได้รับ
ทราบ

ส านักปลัดฯ

34 โครงการเพือ่แสดงความ
อาลัยหรือถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพือ่ด าเนินโครงการเพือ่
แสดงความอาลัย หรือจัด
กิจกรรมถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

ปีละ  1  คร้ัง        100,000        100,000                 -                   -                 - การจัดโครงการ
จัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์บรรลุตาม
วตัถุประสงค์

สามารถ
ประชาสัมพันธผ์ล
การด าเนินงานต่างๆ
 ของเทศบาล ให้
ประชาชนและ
หน่วยงานอื่นได้รับ
ทราบ

ส านักปลัดฯ
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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

35 โครงการกิจกรรมวนัท้องถิ่น
ไทย

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวนั
ท้องถิ่นไทยฯ

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ใน
วนัท้องถิ่น ฯ

-              50,000 50,000 50,000 50,000 การจัดกิจกรรมวนั
ท้องถิ่นไทยบรรลุตาม
วตัถุประสงค์

เพือ่ให้พนักงาน
เทศบาลได้ร่วม
กิจกรรมและมี
ความสัมพันธม์าก
ยิ่งขึ้น

ส านักปลัดฯ

36 โครงการรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษา

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
โครงการรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษา

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
 ในโครงการรณรงค์
งดเหล้าเข้าพรรษา

-              5,000 5,000 5,000 5,000 การจัดโครงการฯ 
บรรลุตามวตัถุประสงค์

บุคลากรของ
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์มีความรู้
เกี่ยวกับโทษและ
พิษภัยของ
เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ทัง้ใน
แง่ศีลธรรมและ
กฎหมายและเป็น
แบบอย่างทีดี่ให้กับ
ประชาชน

งานการ
เจ้าหน้าที/่

ฝ่าย
อ านวยการ/

ส านัก
ปลัดเทศบาล
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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

37 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
โครงการฝึกอบรมฯ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
 ในโครงการ
ฝึกอบรมฯ

-              30,000 30,000 30,000 30,000 การจัดโครงการฯ 
บรรลุตามวตัถุประสงค์

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล
 พนักงานมีคุณธรรม
  จริยธรรม และ
ปฏิบัติงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
มีส านึกทีดี่ในการ
ปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างทีดี่
แก่ประชาชน

งานการ
เจ้าหน้าที/่

ฝ่าย
อ านวยการ/

ส านัก
ปลัดเทศบาล

38 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
โครงการฝึกอบรมฯ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
 ในโครงการ
ฝึกอบรมฯ

 - 20,000 20,000 20,000 20,000 การจัดโครงการฯ 
บรรลุตามวตัถุประสงค์

ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองกฎหมาย
เบือ้งต้น และ
สามารถน าความรู้ที่
ได้ไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวติ และเพือ่
เป็นการสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดี
ระหวา่งหน่วยงาน
ราชการและ
ประชาชน

งานนิติการ/  
     ฝ่าย

อ านวยการ/
ส านัก

ปลัดเทศบาล
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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

39 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ

-              100,000 100,000 100,000 100,000 การจัดโครงการฯ 
บรรลุตามวตัถุประสงค์

เพือ่ส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและ
สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหวา่ง
หน่วยงานต่างๆ

ส านักปลัดฯ

40 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

-              -             80,000 80,000 80,000 การจัดโครงการฯ 
บรรลุตามวตัถุประสงค์

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

กองคลัง

รวม 40 โครงการ 17,279,250  18,013,130  19,743,780   18,606,510  19,924,930  
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แบบ ผ.02

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

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

1 ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล (ฝ่ายประจ า)

เพือ่จ่ายเงินเดือน
พนักงานเทศบาล

จ่ายเงินเดือน
พนักงานเทศบาล 
จ านวน  2 อัตรา

     513,360      534,600       600,480 623,760     647,040      พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเดือนตามสิทธิ

พนักงานเทศบาล
มีขวญัและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิด
ประสิทธภิาพสูงสุด

ฝ่ายป้องกันฯ

2 เงินประจ าต าแหน่งนักบริหาร เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งส าหรับผู้ทีด่ ารง
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
บริหารงาน ฯลฯ

จ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งส าหรับผู้ที่
ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ

      18,000        18,000         18,000       18,000         18,000 ผู้มีสิทธไิด้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามสิทธิ

ผู้ทีด่ ารงต าแหน่ง
บริหาร เช่น 
ปลัดเทศบาล/รอง
ปลัดฯ/หัวหน้า
ส านัก/หัวหน้าฝ่าย
 ฯลฯได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง
ตามสิทธิ

ฝ่ายป้องกันฯ

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/พนักงาน
จ้างตามภารกิจ พนักงานของเทศบาล

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างของเทศบาล
 ฯลฯ

จ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง
เทศบาล จ านวน 11
 อัตรา

  1,038,120    1,265,520     1,277,400 1,289,760  1,302,600    พนักงานจ้างได้รับเงิน
ค่าจ้างตามสิทธิ

พนักงานจ้างมี
ขวญัและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประโยชน์
และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

ฝ่ายป้องกันฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ02-4.2 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 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิม่ต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง ฯลฯ

จ่ายเป็นเงินเพิม่
การครองชีพ
ชั่วคราวและเงิน
เพิม่ต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง  
จ านวน 11 อัตรา

     120,720      133,320       121,440 109,260     108,000      พนักงานจ้างได้รับเงิน
เพิม่ต่างๆตามสิทธิ

เพือ่เป็นขวญั
ก าลังใจให้กับ
พนักงานจ้าง

ฝ่ายป้องกันฯ

5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่  อปท.

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล 
เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง  เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (เงินรางวลั
ประจ าปี) กรรมการสอบ
คัดเลือกต่าง ๆ ฯลฯ

จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
เทศบาล,
คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกต่าง ๆ เงิน
ประโยชน์ตอบแทน
อื่น (เงินรางวลั
ประจ าปี) ฯลฯ

120,290     123,010     156,490      159,460     162,470      พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างและ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ค่าตอบแทน

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
และผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับค่าตอบแทน

ฝ่ายป้องกันฯ

6 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานเทศบาล

จ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงาน
เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พนักงานเทศบาลได้รับ
สวสัดิการ ตามสิทธิ

พนักงานเทศบาล
ได้รับสวสัดิการ 
ตามสิทธิ

ฝ่ายป้องกันฯ

7 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ

จ่ายเป็นรายจ่าย
เพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการใด ๆ ฯลฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการ

สามารถใช้บริการ
จ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา

ฝ่ายป้องกันฯ
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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

8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการทัง้ใน
และนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง
 ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก 
ฯลฯ

ค่าเดินทางส าหรับ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน
เทศบาล

10,000      10,000       10,000        10,000      10,000        ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของ
เทศบาลได้

ฝ่ายป้องกันฯ

9 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน

จ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพือ่ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

-           -            50,000        50,000      50,000        ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

ทรัพย์สินเทศบาล
ได้รับการซ่อมแซม
 บ ารุงรักษา

ฝ่ายป้องกันฯ

10 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์

จ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์  
เพือ่ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

     100,000      100,000       100,000      100,000       100,000 ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

ทรัพย์สินเทศบาล
ได้รับการซ่อมแซม
 บ ารุงรักษา

ฝ่ายป้องกันฯ
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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

11 ค่าวสัดุ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาวสัดุส าหรับ
ปฏิบัติงาน

วสัดุส านักงาน วสัดุ
ไฟฟ้าและวทิยุ วสัดุ
งานบ้านงานครัว 
วสัดุยานพาหนะ
และขนส่ง วสัดุ
เชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืน วสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ วสัดุ
คอมพิวเตอร์ วสัดุ
ก่อสร้าง วสัดุอื่น 
ฯลฯ

     500,000      500,000       500,000      500,000       500,000 ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของ
เทศบาลได้

ฝ่ายป้องกันฯ

12 ค่าสาธารณูปโภค เพือ่จ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภคของ
เทศบาล

ค่าไฟฟ้า ค่า
น้ าประปา 
ค่าบริการโทรศัพท์ 
ค่าบริการไปรษณีย์
 ค่าบริการส่ือสาร
และโทรคมนาคม 
ฯลฯ

      12,000        12,000         12,000       12,000         12,000 ความสามารถในการ
บริหารจัดการ
งบประมาณในการช าระ
ค่าบริการต่างได้ตาม
ก าหนด

สามารถช าระ
ค่าบริการต่างได้
ตามก าหนด

ฝ่ายป้องกันฯ

รวม 12 โครงการ 2,542,490 2,806,450  2,955,810   2,982,240 3,020,110   
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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 ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล (ฝ่ายประจ า)

เพือ่จ่ายเงินเดือน
พนักงานเทศบาลและครู

จ่ายเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลจ านวน  6  
อัตรา

  2,143,560    2,169,180     1,933,260    1,963,620     1,994,340 กองการศึกษา

จ่ายเงินเดือนครู คศ.1
 จ านวน  1  อัตรา

     258,840      289,560        291,480       302,880       314,520 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

2 เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงาน
เทศบาล

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราว  
เงินเพิม่ตามวฒิุ  และ
เงินเพิม่พิเศษ พ.ส.ร.
ให้แก่พนักงานเทศบาล

จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชั่วคราว เงิน
เพิม่ตามวฒิุ และเงิน
เพิม่พิเศษ พ.ส.ร. 
ให้แก่พนักงานเทศบาล

      32,000        48,000         48,000        48,000         48,000 พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเพิม่ต่างๆตามที่
ก าหนด

พนักงานเทศบาลมี
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

กองการศึกษา

3 เงินประจ าต าแหน่งนักบริหาร เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งส าหรับผู้ที่
ด ารงต าแหน่งฝ่าย
บริหารงาน

จ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งส าหรับผู้ที่
ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกอง ฯลฯ

     170,400      170,400        170,400       170,400       170,400 ผู้มีสิทธไิด้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งตาม
สิทธิ

ผู้ทีด่ ารงต าแหน่ง
บริหาร เช่น 
ผู้อ านวยการกอง/
หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ
ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามสิทธิ

กองการศึกษา

พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเดือนตามสิทธิ

พนักงานเทศบาลมี
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธภิาพ
สูงสุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

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

4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพือ่จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างของเทศบาล ฯลฯ

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างเทศบาล
 จ านวน 3 อัตรา

     324,000      324,000        324,000       324,000       324,000 พนักงานจ้างได้รับเงิน
ค่าจ้างตามสิทธิ

พนักงานจ้างมีขวญั
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

กองการศึกษา

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้าง
เทศบาล จ านวน 3 
อัตรา

     420,960      438,000        451,320       469,560       488,520 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

5 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราว
และเงินเพิม่ต่าง ๆ 
ให้แก่พนักงานจ้าง ฯลฯ

จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิม่ต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง  จ านวน
 3 อัตรา

      36,000        36,000         36,000        36,000         36,000 พนักงานจ้างได้รับเงิน
เพิม่ต่างๆตามสิทธิ

เพือ่เป็นขวญัก าลังใจ
ให้กับพนักงานจ้าง

กองการศึกษา

จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิม่ต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง  จ านวน
 3 อัตรา

      57,300        40,260         26,940 9,000         -             ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่  อปท.

60,770      62,090       97,680        100,210      102,770      พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างและ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ค่าตอบแทน

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
และผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับค่าตอบแทน

กองการศึกษาเพือ่จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล 
เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง  เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น (เงิน
รางวลัประจ าปี)

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
เทศบาล,
คณะกรรมการต่าง ๆ 
 เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (เงินรางวลั
ประจ าปี) ฯลฯ
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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

56,650      58,950       61,900        64,370       66,920        ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

7 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล

จ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พนักงานเทศบาลได้รับ
สวสัดิการ ตามสิทธิ

พนักงานเทศบาล
ได้รับสวสัดิการ ตาม
สิทธิ

กองการศึกษา

8 งานบริหารบุคลากร เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานบุคคล
กองการศึกษา

จ่ายเป็นค่าเดินทางไป
ราชการค่าลงทะเบียน
 อบรม ประชุมฯลฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น

บุคลากรได้รับสิทธิ์
จากทางราชการเกิด
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน

กองการศึกษา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

9 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย
เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
ต่าง ๆ

จ่ายเป็นรายจ่าย
เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
ใด ๆ ฯลฯ

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการประชาชน

กองการศึกษา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือ่ใช้จ่ายในการ
บริหารงานบุคคลในการ
เดินทางไปราชการ

พนักงานเทศบาล 
ได้แก่ ครู คศ.1 
จ านวน 1 คน /ครู
ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 
คน

50,000      50,000       50,000        50,000       50,000         บุคลากรมีความรู้
ความสามารถเพิม่ขึ้น
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพอัน
ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

สามารถใช้บริการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก
มาท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งทีเ่ทศบาล
ไม่อาจด าเนินการเอง
ได้

เพือ่จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล 
เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง  เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น (เงิน
รางวลัประจ าปี)

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
เทศบาล,
คณะกรรมการต่าง ๆ 
 เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (เงินรางวลั
ประจ าปี) ฯลฯ
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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

11 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธกีาร

เพือ่เป็นรายจ่าย
เกี่ยวกับการรับรอง
และพิธกีาร

เป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคล คณะ
บุคคลในการนิเทศ
งาน ตรวจงาน ตรวจ
เยี่ยม หรือทัศนศึกษา
 ดูงาน ฯลฯ

50,000      50,000       50,000        50,000       50,000        ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

การต้อนรับบุคคล 
คณะบุคคลในการ
นิเทศงาน ตรวจงาน
 ตรวจเยี่ยม หรือ
ทัศษนศึกษา ดูงาน 
ฯลฯ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

กองการศึกษา

12 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน

-           -            10,000        10,000       10,000        กองการศึกษา

-           -            10,000        10,000       10,000        ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

13 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์

      40,000        40,000         40,000        40,000         40,000 ทรัพย์สินเทศบาล
ได้รับการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา

กองการศึกษา

      60,000        60,000         60,000        60,000         60,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

14 ค่าวสัดุ      260,000      260,000        260,000       260,000       260,000 ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาลได้

กองการศึกษา

     100,000      100,000        100,000       100,000       100,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ทรัพย์สินเทศบาล
ได้รับการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

วสัดุส านักงาน วสัดุ
ไฟฟ้าและวทิยุ วสัดุ
งานบ้านงานครัว 
วสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง วสัดุเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน วสัดุ
โฆษณาและเผยแพร่ 
วสัดุคอมพิวเตอร์ 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาวสัดุส าหรับ
ปฏิบัติงาน

จ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์  
เพือ่ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

จ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพือ่ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้
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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

15 ค่าสาธารณูปโภค เพือ่จ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภคของ
เทศบาล

      12,000        12,000         15,000        15,000         15,000 ความสามารถในการ
บริหารจัดการ
งบประมาณในการ
ช าระค่าบริการต่างได้
ตามก าหนด

สามารถช าระ
ค่าบริการต่างได้ตาม
ก าหนด

กองการศึกษา

     100,000      100,000        100,000       100,000       100,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

16 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการค่าของขวญั 
ของก านัล วทิยากร
วสัดุอุปกรณ์ในการ
อบรม การจัดท าส่ือ
การสอน จัดท า
แผนการจัด
ประสบการณ์ ฯลฯ

 บุคลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน  4 คน/กอง
การศึกษา 4 คน

      30,000        30,000         30,000        30,000         30,000  บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น

บุคลากรได้รับการ
พัฒนา

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

17 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพือ่ใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จ านวน  1  หลัง(ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)

            -   - 2,000,000 - -  มีอาคารส าหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน

 ผู้เรียนมีพัฒนาการ
การเรียนรู้ทัง้ 4 ด้าน
เพิม่ประสิทธภิาพการ
เรียนการสอน

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก/กอง

ช่าง

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา
 ค่าบริการโทรศัพท์ 
ค่าบริการไปรษณีย์ 
ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม ฯลฯ
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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

18 วสัดุการศึกษา เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซ้ือวสัดุครุภัณฑ์
ส่ือการศึกษา (ต้ังรับ
เงินอุดหนุน) จ านวน  
80  คน ๆ ละ  1,700.-
 บาท เพือ่ให้เด็กเล็กมี
ส่ือวสัดุอุปกรณ์
การศึกษาทีม่ี
ประสิทธภิาพ

เพือ่พัฒนาระบบการ
เรียนการสอน

-           136,000     136,000       136,000      136,000       มีส่ือเพือ่ใช้ในการ
เรียนการสอน อย่าง
เพียงพอ

การเรียนการสอนมี
ประสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

19 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือ่ใช้จ่ายในการ
บริหารงานบุคคลในการ
เดินทางไปราชการ

พนักงานเทศบาล 
และบุคลากรในกอง
การศึกษา

-           15,000       30,000        30,000       30,000         บุคลากรมีความรู้
ความสามารถเพิม่ขึ้น
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพอัน
ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ

กองการศึกษา

20 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน /
ค่าหนังสือและอุปกรณ์
การเรียน/ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 60 คน

-           -            67,800        37,800       67,800        การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษาของเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 60 คน

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

รวม 20 โครงการ 2,328,920 2,530,260  4,726,520   2,713,220  2,769,930   
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แบบ ผ.02

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)

1 ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล (ฝ่ายประจ า)

เพือ่จ่ายเงินเดือน
พนักงานเทศบาล

จ่ายเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลจ านวน  6  
อัตรา

  1,924,980    1,962,820   1,963,440    1,983,240    2,013,360 พนักงานเทศบาล
ได้รับเงินเดือนตามสิทธิ

พนักงานเทศบาลมี
ขวญัและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธภิาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

2 เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงานเทศบาล เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราว  
เงินเพิม่ตามวฒิุ  และ
เงินเพิม่พิเศษ พ.ส.ร.
ให้แก่พนักงานเทศบาล

จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชั่วคราว เงิน
เพิม่ตามวฒิุ และเงิน
เพิม่พิเศษ พ.ส.ร. ให้แก่
พนักงานเทศบาล 
จ านวน  1 อัตรา

      24,000        24,000           660              -                -   พนักงานเทศบาล
ได้รับเงินเพิม่ต่างๆ
ตามทีก่ าหนด

พนักงานเทศบาลมี
ขวญัและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์และ
มีประสิทธภิาพสูงสุด

กอง
สาธารณสุขฯ

3 เงินประจ าต าแหน่งนักบริหาร เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งส าหรับผู้ที่
ด ารงต าแหน่งฝ่าย
บริหารงาน

จ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งส าหรับผู้ที่
ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกอง/
หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ

      78,000        78,000       78,000        78,000        78,000 ผู้มีสิทธไิด้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งตาม
สิทธิ

ผู้ทีด่ ารงต าแหน่ง
บริหาร เช่น 
ผู้อ านวยการกอง/
หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ
ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามสิทธิ

กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

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

4 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจ าของ
เทศบาล

ลูกจ้างประจ า จ านวน  
1  อัตรา

248,160     271,200     280,080     288,960     298,200     ลูกจ้างประจ าได้รับ
เงินค่าจ้างตามสิทธิ

ลูกจ้างประจ ามี
ขวญัและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์และ
มีประสิทธภิาพสูงสุด

กอง
สาธารณสุขฯ

5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/พนักงาน
จ้างตามภารกิจ พนักงานของเทศบาล

เพือ่จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างของเทศบาล ฯลฯ

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างเทศบาล 
จ านวน 17 อัตรา

  1,796,400    1,873,440   1,878,600 1,884,720   1,891,080   พนักงานจ้างได้รับ
เงินค่าจ้างตามสิทธิ

พนักงานจ้างมีขวญั
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

กอง
สาธารณสุขฯ

6 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราว
และเงินเพิม่ต่าง ๆ 
ให้แก่พนักงานจ้าง ฯลฯ

จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิม่ต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง  จ านวน 
17 อัตรา

     203,020      205,980      200,820 194,700     192,000     พนักงานจ้างได้รับเงิน
เพิม่ต่างๆตามสิทธิ

เพือ่เป็นขวญั
ก าลังใจให้กับ
พนักงานจ้าง

กอง
สาธารณสุขฯ

7 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่  อปท.

เพือ่จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล 
เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง  เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น (เงิน
รางวลัประจ าปี)

จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล,
คณะกรรมการต่าง ๆ  
เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่น (เงินรางวลัประจ าปี)
 ฯลฯ

237,050     240,810     248,300     251,200     255,010     พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างและ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ค่าตอบแทน

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
และผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับค่าตอบแทน

กอง
สาธารณสุขฯ
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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

8 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

เพือ่จ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล,
พนักงานจ้างของเทศบาล

จ่ายเป็นการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ฯลฯ

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างได้รับค่า
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างได้รับ
ค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

กอง
สาธารณสุขฯ

9 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานเทศบาล

จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานเทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พนักงานเทศบาล
ได้รับสวสัดิการ ตาม
สิทธิ

พนักงานเทศบาล
ได้รับสวสัดิการ 
ตามสิทธิ

กอง
สาธารณสุขฯ

10 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ

จ่ายเป็นรายจ่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการใด ๆ ฯลฯ

550,000 550,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ความต้องการ
ประชาชน

สามารถใช้บริการ
จ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งทีเ่ทศบาล
ไม่อาจด าเนินการ
เองได้

กอง
สาธารณสุขฯ

11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการทัง้
ในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบีย้เล้ียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ฯลฯ

ค่าเดินทางส าหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล

30,000      30,000       30,000      30,000       30,000       ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาลได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาล
ได้

กอง
สาธารณสุขฯ
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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

12 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน

จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

-           -            100,000     100,000     100,000     ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาลได้

ทรัพย์สินเทศบาล
ได้รับการซ่อมแซม
 บ ารุงรักษา

กอง
สาธารณสุขฯ

13 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์

จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

     300,000      300,000      300,000      300,000      300,000 ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาลได้

ทรัพย์สินเทศบาล
ได้รับการซ่อมแซม
 บ ารุงรักษา

กอง
สาธารณสุขฯ

14 ค่าวสัดุ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาวสัดุส าหรับ
ปฏิบัติงาน

วสัดุส านักงาน วสัดุ
ไฟฟ้าและวทิยุ วสัดุงาน
บ้านงานครัว วสัดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 
วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืน วสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ วสัดุ
คอมพิวเตอร์ วสัดุอื่น 
ฯลฯ

     800,000      800,000   1,000,000    1,000,000    1,000,000 ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาลได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาล
ได้

กอง
สาธารณสุขฯ

15 ค่าสาธารณูปโภค เพือ่จ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภคของ
เทศบาล

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา 
ค่าบริการโทรศัพท์ 
ค่าบริการไปรษณีย์ 
ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม ฯลฯ

        5,000          5,000         5,000          5,000          5,000 ความสามารถในการ
บริหารจัดการ
งบประมาณในการ
ช าระค่าบริการต่างได้
ตามก าหนด

สามารถช าระ
ค่าบริการต่างได้
ตามก าหนด

กอง
สาธารณสุขฯ
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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

16 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานแก่  อสม.และผู้น าชุมชน

เพือ่ให้ อสม.และผู้น า
ชุมชนมีความรู้และได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ท างานเพือ่ชุมชนจาก
ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น

อสม. ผู้น าชุมชน      700,000      700,000      700,000      700,000      700,000 อสม.และผู้น าชุมชนมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าทีม่ากขึ้น

อสม.และผู้น า
ชุมชนมีความรู้และ
ได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้การท างาน
เพือ่ชุมชนจาก
ท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่น

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 16 โครงการ 2,712,050 2,715,810  3,673,300 3,676,200  3,680,010  
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แบบ ผ.02

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)

1 ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล (ฝ่ายประจ า)

เพือ่จ่ายเงินเดือน
พนักงานเทศบาล

จ่ายเงินเดือน
พนักงานเทศบาล
จ านวน  6  อัตรา

  1,763,220    1,811,750    1,813,080   1,867,680    1,923,360 พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเดือนตามสิทธิ

พนักงานเทศบาลมี
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธภิาพ
สูงสุด

กองช่าง

2 เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงาน
เทศบาล

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชั่วคราว  เงิน
เพิม่ตามวฒิุ  และเงิน
เพิม่พิเศษ พ.ส.ร.ให้แก่
พนักงานเทศบาล

จ่ายเป็นเงินเพิม่
การครองชีพ
ชั่วคราว เงินเพิม่
ตามวฒิุ และเงิน
เพิม่พิเศษ พ.ส.ร. 
ให้แก่พนักงาน
เทศบาล

            -          24,000            660             -                -   พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเพิม่ต่างๆตามทีก่ าหนด

พนักงานเทศบาลมี
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

กองช่าง

3 เงินประจ าต าแหน่งนักบริหาร เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งส าหรับผู้ทีด่ ารง
ต าแหน่งฝ่ายบริหารงาน

จ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งส าหรับผู้ที่
ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกอง/
หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ

     170,400      170,400       170,400      170,400      170,400 ผู้มีสิทธไิด้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามสิทธิ

ผู้ทีด่ ารงต าแหน่ง
บริหาร เช่น 
ผู้อ านวยการกอง/
หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ
ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามสิทธิ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

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

4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างของเทศบาล
 ฯลฯ

จ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง
เทศบาล จ านวน 3 
อัตรา

     324,000      324,000       324,000 324,000     324,000     พนักงานจ้างได้รับเงิน
ค่าจ้างตามสิทธิ

พนักงานจ้างมีขวญั
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

กองช่าง

5 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิม่ต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง ฯลฯ

จ่ายเป็นเงินเพิม่
การครองชีพ
ชั่วคราวและเงิน
เพิม่ต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง  
จ านวน 3 อัตรา

      36,000        36,000        36,000 36,000      36,000       พนักงานจ้างได้รับเงิน
เพิม่ต่างๆตามสิทธิ

เพือ่เป็นขวญัก าลังใจ
ให้กับพนักงานจ้าง

กองช่าง

6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่  อปท.

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล 
เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง  เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (เงินรางวลั
ประจ าปี)

จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
เทศบาล,
คณะกรรมการ
ต่าง ๆ  เงิน
ประโยชน์ตอบแทน
อื่น (เงินรางวลั
ประจ าปี) ฯลฯ

116,310     120,030     145,290      149,840     154,480     พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างและ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ค่าตอบแทน

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
และผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับค่าตอบแทน

กองช่าง

7 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานเทศบาล

จ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงาน
เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พนักงานเทศบาลได้รับ
สวสัดิการ ตามสิทธิ

พนักงานเทศบาล
ได้รับสวสัดิการ ตาม
สิทธิ

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

8 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ

จ่ายเป็นรายจ่าย
เพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการใด ๆ ฯลฯ

200,000 200,000 400,000 400,000 400,000 การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ประชาชน

สามารถใช้บริการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก
มาท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งทีเ่ทศบาล
ไม่อาจด าเนินการเอง
ได้

กองช่าง

9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการทัง้ใน
และนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง
 ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก 
ฯลฯ

ค่าเดินทางส าหรับ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน
เทศบาล

20,000      20,000       20,000       20,000      20,000       ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาลได้

กองช่าง

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน

จ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพือ่ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

-           -           100,000      100,000     100,000     ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

ทรัพย์สินเทศบาล
ได้รับการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา

กองช่าง

11 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์

จ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์  
เพือ่ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

     100,000      100,000       200,000      200,000      200,000 ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

ทรัพย์สินเทศบาล
ได้รับการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา

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

12 ค่าวสัดุ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาวสัดุส าหรับ
ปฏิบัติงาน

วสัดุส านักงาน วสัดุ
ไฟฟ้าและวทิยุ วสัดุ
งานบ้านงานครัว 
วสัดุยานพาหนะ
และขนส่ง วสัดุ
เชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืน วสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ วสัดุ
คอมพิวเตอร์ วสัดุ
ก่อสร้าง วสัดุส ารวจ
 วสัดุสนาม วสัดุอื่น
 ฯลฯ

     600,000      600,000       800,000      800,000      800,000 ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาลได้

กองช่าง

13 ค่าสาธารณูปโภค เพือ่จ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภคของ
เทศบาล

ค่าไฟฟ้า ค่า
น้ าประปา 
ค่าบริการโทรศัพท์ 
ค่าบริการไปรษณีย์
 ค่าบริการส่ือสาร
และโทรคมนาคม 
ฯลฯ

     100,000      100,000       100,000      100,000      100,000 ความสามารถในการ
บริหารจัดการ
งบประมาณในการช าระ
ค่าบริการต่างได้ตาม
ก าหนด

สามารถช าระ
ค่าบริการต่างได้ตาม
ก าหนด

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างป้ายแสดงเขต
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

เพือ่แสดงแนวเขตและ
เป็นป้ายต้อนรับ
ประชาสัมพันธข์้อมูลการ
เดินทาง

ก่อสร้างป้าย คสล. 
จ านวน 2 จุด

-           -           -            -           2,000,000   จ านวน 2 จุด ประขาชนรับรู้และ
ทราบแนวเขตของ
เทศบาล

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

15 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลการ
จัดซ้ือจัดจ้างของ อปท. ระดับ 
อ าเภอ

เพือ่ปรับปรุงศูนย์ฯ ให้
สามารถใช้การได้ปกติ มี
ความปลอดภัย

ปรับปรุงผนัง ที่
ช ารุด งานทาสี 
และติดต้ังส่ิง
อ านวยความสะดวก

100,000     100,000     100,000      100,000     100,000     จ านวน 1 แห่ง ศูนย์ฯ สามารถใช้
การได้ปกติ มีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

16 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด
ภายในส านักงานเทศบาลฯ

เพือ่เฝ้าระวงัรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการและประชาชนผู้
มารับบริการ

ติดต้ังกล้องวงจร
ปิดภายในบริเวณ
ส านักงาน
เทศบาลฯ
ประกอบด้วย กล้อง
 8  ตัว เคร่ือง
บันทึกภาพพร้อม
จอแสดงผล 1 ชุด

            -   100,000     -            -           -            จ านวน 1 ชุด ได้เฝ้าระวงัรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพย์สิน
ของทางราชการและ
ประชาชนผู้มารับ
บริการ

กองช่าง

17 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
(ค่า K)

เพือ่จ่ายเป็นเงินชดเชย
สัญญาแบบปรับราคา(ค่า
 K)

จ่ายเป็นเงินชดเชย
สัญญาแบบปรับ
ราคา(ค่า K)

-           -           500,000      500,000     500,000     ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาลได้

กองช่าง

18 ก่อสร้างป้ายบอกทางเข้าสถานที่
ราชการอ าเภอเขาฉกรรจ์

เพือ่บอกทางสถานที่
ราชการ

ป้ายบอกสถานที่
ราชการ

-           -           500,000      -           -            จ านวน 2  ป้าย ประชาชนในชุมชน
สามารถใช้อาคาร
อเนกประสงค์ได้
อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพ

กองช่าง

รวม 18 โครงการ 1,246,310 1,350,030  2,875,290  2,379,840 4,384,480  
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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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักพนักงานเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักพนักงาน
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
 ทีช่ ารุดเสียหายตาม
ระยะเวลาการใช้งาน

ปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักพนักงาน
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์  
ประกอบด้วย 
บ้านพักเด่ียว 
จ านวน 6 หลัง 
บ้านพักห้องแถว 
จ านวน 1 หลัง

           - 500,000                -               -              - บ้านพักเด่ียว จ านวน 6 
หลัง บ้านพักห้องแถว 
จ านวน 1 หลัง

พนักงานเทศบาลมี
บ้านพักอยู่ในสภาพดี

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
 ทีช่ ารุดเสียหายตาม
ระยะเวลาการใช้งาน

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์  โดย
ซ่อมแซมหลังคา ฝ้า
เพดาน ทาสีอาคาร
 ฯลฯ

           - 500,000                -               -              - อาคารส านักงาน จ านวน 1
 หลัง

อาคารส านัก
เทศบาลอยู่ในสภาพ
ดีและปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

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 โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก
พนักงานเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

เพือ่เป็นบ้านพักพนักงาน
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

ก่อสร้างบ้านพัก
พนักงานเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์  
เป็นแบบบ้านพัก
ห้องแถว จ านวน 10
 คูหา พร้อมร้ัว และ
งานสาธารณูปโภค

           -                 -    7,000,000               -              - เป็นแบบบ้านพักห้องแถว 
จ านวน 10 คูหา ร้อมร้ัว 
และงานสาธารณูปโภค

พนักงานเทศบาลมี
บ้านพักอยู่

กองช่าง

รวม 3 โครงการ -           1,000,000   7,000,000  -             -             
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แบบ ผ.02

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

4.7 แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพือ่เป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม

 ร้อยละ 5 ของ
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

289,476     291,888      350,000     350,000     350,000     12 คร้ัง ต่อปี ส านักปลัดฯ

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพือ่เป็นเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน

 ร้อยละ 0.2 ของ
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

-           -             20,000       20,000       20,000      1 คร้ัง ต่อปี ส านักปลัดฯ

3 เงินส ารองจ่าย เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายใน
กรณีทีจ่ าเป็นและไม่
สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า

เป็นค่าใช้จ่ายใน
กรณีทีจ่ าเป็นและ
ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้
ล่วงหน้า

200,000     200,000      200,000     200,000     200,000     ส านักปลัดฯ

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพือ่เป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

120,000     120,000      120,000     120,000     120,000     1 คร้ัง ต่อปี ส านักปลัดฯ

5 ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร

เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการจราจร

50,000      50,000        50,000       50,000       50,000      1 คร้ัง ต่อปี ส านักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถ
ตอบสนอง
ภารกิจของ
เทศบาลได้
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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 เงินช่วยพิเศษ เพือ่เป็นจ่ายเป็นเงินช่วย
พิเศษแก่เจ้าหน้าทีท่้องถิ่น

จ่ายเป็นเงินช่วย
พิเศษแก่เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น

20,000      20,000        20,000       20,000       20,000      ส านักปลัดฯ

7 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญฯ 
กบท.

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญฯ
 กบท./เงินบ านาญ/เงิน
บ าเหน็จด ารงชีพ

จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญฯ กบท./
เงินบ านาญ/เงิน
บ าเหน็จด ารงชีพ

1,200,000  1,200,000    1,200,000   1,200,000   1,200,000  1 คร้ัง ต่อป/ี12 คร้ัง 
ต่อปี

ส านักปลัดฯ

8 ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุง
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

จ่ายค่าบ ารุง
สันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย

100,000     100,000      200,000     200,000     200,000     1 คร้ัง ต่อปี ส านักปลัดฯ

9 ทุนการศึกษาส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพือ่จ่ายเป็นค่า
ทุนการศึกษาส าหรับครู
ผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน 3 อัตราๆ 
ละ 30,000 บาท

90,000      90,000        -           -            -           จ านวน 3 อัตรา ส านักปลัดฯ

10 เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า เพือ่จ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ/
เงินบ าเหน็จรายเดือน/
เงินบ าเหน็จตกทอดของ
ลูกจ้างประจ า/
ลูกจ้างประจ าถ่ายโอน

จ่ายเป็นเงิน
บ าเหน็จ/เงิน
บ าเหน็จรายเดือน/
เงินบ าเหน็จตก
ทอดของ
ลูกจ้างประจ า/
ลูกจ้างประจ าถ่าย

-           -             96,000       600,000     300,000     1 คร้ังต่อป/ี12 คร้ัง 
ต่อปี

ส านักปลัดฯ

รวม 10 โครงการ 2,069,476 2,071,888   2,256,000  2,760,000  2,460,000 

ผ.02-4.7 p.2



แบบ ผ.02/1

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

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

1 โครงการส ารวจและออกแบบการ
ก่อสร้างฝายน้ าล้นบึงสระกุด

เพือ่ส ารวจและออกแบบ
การก่อสร้างฝายน้ าล้น
บึงสระกุด

ด าเนินการก่อสร้าง ปี 
2565

-          -             -             20,000,000  จ านวน  1 แห่ง สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการต้ืน
เขิน และมีน้ าไวใ้ช้
ตลอดปี

กองช่าง

รวม 1 โครงการ -             -             -               -                20,000,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผ.02/1-2.1 p.1



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 4               89,000         2               39,000         7               44,900         1               17,000         2                 1,400           16             191,300        
  1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1               20,000         1               30,000         1               30,000         -            -              -              -              3               80,000         
  1.3 แผนงำนกำรศึกษำ 1               5,000           3               177,700        9               127,300        -            -              -              -              13             310,000        
  1.4 แผนงำนสำธำรณสุข 3               98,300         2               20,300         5               143,700        1               11,300         -              -              11             273,600        
  1.5 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 1               2,000,000     1               20,000         2               8,400           1               1,900,000     -              -              5               3,928,400     
  1.6 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร -            -              -            -              -            -              -            -              -              -              -            -              
  1.7 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ -            -              -            -              -            -              -            -              -              -              -            -              
  1.8 แผนงำนงบกลำง -            -              -            -              -            -              -            -              -              -              -            -              

รวม 10             2,212,300    9              287,000       24             354,300       3              1,928,300    2                1,400          48             4,783,300    
รวมทั้งสิ้น 10             2,212,300    9              287,000       24             354,300       3              1,928,300    2                1,400          48             4,783,300    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

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

ผ.07-08



แบบ ผ.03

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายชนิด

ข้ออ่อน/ข้อแข็ง ปลีะ 1 เคร่ือง
      11,300       11,300         11,300         11,300              -   กองสาธารณสุข

2 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั ปลีะ 1
 เคร่ือง

      80,000              -           85,000                -                -   กองสาธารณสุข

3 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 
ระดับ 3-6 จ านวน 1  ชุด

        7,000              -                 -                  -                -   กองสาธารณสุข

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน
กระจกสูง จ านวน 2 ชุด

            -         20,000               -                  -                -   กองการศึกษา

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ซ้ือโต๊ะวางคูลเลอร์น้ าขนาด 
60x80x60 ซม. จ านวน 5 ตัว 
(ราคาทอ้งตลาด)

        5,000              -                 -                  -                -   กองการศึกษา

6 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทกุ 6 ล้อ ขนาด 200 
แรงม้า แบบกระบะเหล็กส าหรับ
บรรทกุอุปกรณ์เวท ีวสัดุก่อสร้าง 
และส่ิงของต่างๆ จ านวน 1 คัน

  2,000,000              -                 -                  -                -   กองช่าง

7 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอ LED แบบเคล่ือนย้ายได้ 
ขนาดจอแสดงภาพ กวา้ง 2.00 
เมตร ยาว 3.00 เมตร จ านวน 1 
จอ

            -                -                 -       1,900,000              -   กองช่าง

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.03 p.1



แบบ ผ.03

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองพมิพเ์ช็คประกอบด้วย 
หวัพมิพป์รับระยะความหา่ง
อัตโนมัติ มีความเร็วในการพมิพ ์
580  CPS , พมิพส์ าเนาได้1+6 
Copy ,  สามารถเชื่อมต่อได้กับ
ทกุโปรแกรม พมิพเ์ช็ค,
ใบเสร็จรับเงินและงานเอกสาร
อื่น ๆ ได้อายุหวัพมิพ ์400 ล้าน
ตัวอักษรอายุผ้าหมึก  10  ล้าน
ตัวอักษรคุณลักษณะและราคา
ตามทอ้งตลาด จ านวน  1  เคร่ือง

      35,000              -                 -                  -                -   กองคลัง

9 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ ขนาด
 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่นและน้ าได้
 จ านวน 2 เคร่ือง

30,000                   -                 -                  -   ส านักปลัดเทศบาล

10 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา ส่งเอกสารได้คร้ังละไม่
น้อยกวา่ 20 แผ่น ความเร็วใน
การส่งเอกสารไม่เกินกวา่ 6 
วนิาทต่ีอแผ่น จ านวน 1 เคร่ือง

18,000                   -                 -                  -   -           ส านัก
ปลัดเทศบาล/งาน
ทะเบยีนราษฎร

11 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน มีลูกล้อ ชนิดขาเหล็ก
 (ราคาตามทอ้งตลาด) จ านวน 3 
ตัวๆละ 2,000 บาท

6,000                     -                 -                  -                -   กองคลัง

ผ.03 p.2



แบบ ผ.03

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
พร้อมจอรับภาพ แบบเคล่ือนย้าย
ได้  (ราคาตามทอ้งตลาด)  จ านวน
 1 ชุด

            -                -           20,000                -                -   ส านักปลัดเทศบาล

13 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เคร่ืองตัดต้นไม้ (เล่ือยโซ่ยนต์ ) ใช้
ในการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ขนาด
ใหญ่ จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 
10,000 บาท

20,000                   -                 -                  -                -   ฝ่ายปอ้งกันฯ

14 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ระดับ
ปฏบิติัการ-ช านาญการ จ านวน 1
 ชุด

            -           9,000               -                  -                -   กองสาธารณสุข

15 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ระดับ
ปฏบิติัการ-ช านาญการ จ านวน 2
 ชุดๆละ 9,000 บาท

            -         18,000               -                  -                -   หน่วยตรวจสอบ
ภายใน/นิติกร

16 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง

-           7,700         -  - -           กองการศึกษา

17 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือนสอง
บาน จ านวน ๒ ชุดๆละ 10,000 
บาท

-           20,000       -  - -           กองช่าง

18 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ืออาสนะไม้ จ านวน 10 ชุดๆ
ละ 15,000 บาท

-           150,000     -             -             -           กองการศึกษา

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

19 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบ
ฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 
เคร่ือง

-           -           8,000         -             -           ส านัก
ปลัดเทศบาล/ฝ่าย

อ านวยการ

20 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์อ่านบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)  จ านวน 3 เคร่ือง

-           -                    2,100 -             700 ส านักปลัดเทศบาล

21 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์อ่านบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)  จ านวน 2 เคร่ือง

-           -                    1,400 -             700 กองคลัง

22 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์อ่านบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)  จ านวน 3 เคร่ือง

-           -                    2,100 -             -           กองช่าง

23 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์อ่านบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)  จ านวน 1 เคร่ือง

-           -                       700 -             -           กองสาธารณสุข

24 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์อ่านบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)  จ านวน 2 เคร่ือง

-           -                    1,400  - -           กองการศึกษา/
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

25 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง 
ขนาด 18,000 บทียีู จ านวน 1 
เคร่ือง

-                 21,000               -   -             -           ส านักปลัดเทศบาล

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

26 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เคร่ืองตัดแต่งไม้พุ่ม ขนาด 22 นิ้ว
 ชนิดใช้เคร่ืองยนต์ แบบมือถือ   
จ านวน 2 เคร่ือง

-           -                   22,000 -             -           กองสาธารณสุข

27 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000
 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง

-                        -                 -   17,000        -           กองคลัง

28 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะวางคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 ตัว -                        -            6,000 -             -           กองคลัง
29 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พดัลมต้ังพื้น ขนาดใบพดั 16 นิ้ว 

จ านวน 2 ตัว
-                        -            4,400 -             -           กองคลัง

30 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พดัลมติดผนัง ขนาดใบพดั 16 นิ้ว
 จ านวน 2 ตัว

-                        -            3,000 -             -           กองคลัง

31 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ชั้นวางกระเปา๋นักเรียน  จ านวน 4
 หลัง

-                        -   40,000        -             -           ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

32 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ชั้นวางรองเทา้นักเรียน  จ านวน  
4 อัน

-                        -   20,000        -             -           ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

33 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ชุดชั้นเก็บอุปกรณ์ของเล่นเด็ก
นักเรียน จ านวน 4 ชุด

-                        -   20,000        -             -           ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

34 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะวางทวี ี จ านวน 1 ตัว -                        -   3,500         -             -           ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
35 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พดัลมต้ังพื้น ขนาดใบพดั 16 นิ้ว 

จ านวน 7 ตัว
-                        -   15,400        -             -           ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

36 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พดัลมติดผนัง ขนาดใบพดั 16 นิ้ว
 จ านวน 6 ตัว

9,000         ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

37 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่ (ขนาด
ล าโพงไม่น้อยกวา่ 15 นิ้ว)

-                        -   10,000        -             -           ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

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

38 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบ
ฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 
เคร่ือง

-           -           8,000         -             -           ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

39 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด 
A3 จ านวน 1 เคร่ือง

-           -           6,300         -             -           กองช่าง

40 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบกิฟตุ จ านวน
 1 หลัง

-           -           24,700        -             -           กองสาธารณสุข

41 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ติดต้ังระบบ GPS รถยนต์ส่วนกลาง -                 30,000         30,000                -                -   ฝ่ายปอ้งกันฯ

2,212,300 287,000    354,300     1,928,300    1,400       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. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
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 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(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 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(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 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
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 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
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
เทคโนโลยีชวีภาพ 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 เป็นท้องถิน่ท่ีพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(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) 
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