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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 าบล                
เขาฉกรรจ์  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ปัจจุบันมี ว่าที่ร้อยตรี โจทย์  แดงจันทร์  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. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 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 3,837 คน แยกเป็น ชาย 1,888 คน หญิง 1,949 คน 
 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร  
  มีประชากรทั้งสิ้น  4,858  คน  แยกเป็นชาย  2,403  คน  เป็นหญิง  2,455  คน  มีจ านวนครัวเรือน 
2,344  ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  557  คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลประชาการจาก
ส านักทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ณ  วันที่ 1 กันยายน 2564) 
  
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 

 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  78    คน  
รถสุขาเคลื่อนที่  จ านวน  1  คัน 

 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  317  สายจันทบุรี - สระแก้ว 
ทางหลวงชนบทสายเขาฉกรรจ์ – หนองใหญ่ (3008) 

 5.2 การไฟฟ้า 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเขาฉกรรจ์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว 
 5.3 การประปา 
  ส านักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว 
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 5.4 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ 
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด สาขาเขาฉกรรจ์  จ านวน 1 แห่ง 
  Kerry  Express  จ านวน 1 แห่ง 
  Flash  Express  จ านวน 1 แห่ง 
  J & T   จ านวน 1 แห่ง 
  Best Express  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 
  มีเขามีเรา คาเฟ่ 
  หลงเขา คาเฟ่ 
  วู๊ดเฮาส์ คาเฟ่ 
  ชมวิวทิวเขา คาเฟ่ 
  อันนา คาเฟ่ 
  สถานีมีเขา 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาศาสนาคริสต์ 
 7.2 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        
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 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 
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 8.2 ป่าไม้ 
  มีสวนรุกขชาติ     จ านวน    1    แห่ง 
 8.3 ภูเขา 
  มีเขาฉกรรจ์  เป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ 
 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  เพียงพอและเหมาะแก่การท าการเกษตร 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์   
 
 
 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

 ในสังคมไทย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

 

3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1) แผนพัฒนาภาคตะวันออก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาพื นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มี

ความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้

มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาพื นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ

เพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้

มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ น 
2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก สระแก้ว) 
ประเด็นการพัฒนา ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ประเด็นการพัฒนา ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้าและการค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC และ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเด็นการพัฒนา ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร (ผลไม้ 
ปศุสัตว์และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร 

ประเด็นการพัฒนา ที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนา ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย 

ประเด็นการพัฒนา ที่ 6 เพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน 
3) แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 

วิสัยทัศน์ “เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอารยธรรม
โบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่นคง” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ้านวยความ
สะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน 
พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดนและเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื นที่จังหวัดชายแดน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ.2566-2570) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ 
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1. วิสัยทัศน์   

“ บ้านเมืองน่าอยู่  เชิดชูคนดี ส่งเสริมประเพณีและศาสนา การศึกษาก้าวไกล ” 
 
2. ยุทธศาสตร์ 

 1. ยุทธศาสตร์คมนาคมสะดวก 
2. ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 

 
3. เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านคมนาคมสะดวก  ประกอบด้วย 
   - การพัฒนาด้านการคมนาคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ประกอบด้วย 
   - การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
   - การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ 
   - การพัฒนาด้านการบริการพ้ืนฐาน 
   - การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วย 
   - การพัฒนาด้านการเกษตร 
   - การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบด้วย 
   - การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
   - การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

 
4. ตัวช้ีวัด  

 1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  ตัวชี วัด : พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 2) การพัฒนาด้านการศึกษา 
  ตัวชี วัด : ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเล่นกีฬาและนันทนาการ 

 3) การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   ตัวชี วัด : ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี 

 4) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
   ตัวชี วัด : ส่งเสริมอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดี 

 5) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   ตัวชี วัด : ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิง จัดสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ SKY WALK   
 6) การพัฒนาด้านความปลอดภัย 

  ตัวชี วัด : การติดตั งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื นที่เสี่ยง  เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม 

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
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 7) การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
   ตัวชี วัด : ปรับปรุงการก้าจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

8) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  ตัวชี วัด : เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 

5. ค่าเป้าหมาย 
1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน  ปี  2566 - 2570 เพ่ิมขึ นปีละ 25% 
2) การพัฒนาด้านการศึกษา  ปี 2566 - 2570  เพ่ิมขึ นปีละ 1 โครงการ 
3) การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ปี  2566 - 2570  เพ่ิมขึ นปีละ 1 โครงการ 
4) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ปี  2566 - 2570  เพ่ิมขึ นปีละ 1 โครงการ 

 5) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ปี  2566 - 2570  เพ่ิมขึ นปีละ 1 โครงการ 
6) การพัฒนาด้านความปลอดภัย  ปี  2566 - 2570  เพ่ิมขึ นปีละ 1 โครงการ 

 7) การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  ปี  2566 - 2570  เพ่ิมขึ นปีละ 1 โครงการ 
8) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  ปี  2566 - 2570  เพ่ิมขึ นปีละ 1 โครงการ 

 
6.กลยุทธ์ 

6.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐาน  
2) พัฒนาการก่อสร้าง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ทางระบายน ้า รวมทั งการจัดวางระบบป้องกัน 

น ้าท่วมในชุมชน 
 3) ด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้า/ขยายเขตประปา/ไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึง  
 4) ด้าเนินการติดตั งไฟสัญญาณจราจรและสัญลักษณ์จราจรในจุดที่ส้าคัญ เพ่ือให้เกิดความ

ปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม 
 5) ปรับปรุงโครงสร้างผังเมืองเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตของชุมชน 
6.2 ด้านการศึกษา 
 1) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษา 
 2) จัดการศึกษาในระบบให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ และจัดการศึกษานอกระบบให้มีความ

หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการในท้องถิ่น รวมถึงการจัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล เพ่ือ      
ท้าหน้าที่ก้าหนดทิศทางการศึกษาของท้องถิ่น 

 3) ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี 

 4) ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงานและวิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น                
ให้คงอยู่สืบไป 

 5) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้มีโอกาสพัฒนาตนเอง     
6.3 ด้านสาธารณสุข 
 1) ส่งเสริมการป้องกันโรคอุบัติใหม่  การสร้างเสริมสุขภาพ ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี 
 2) สนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน การด้าเนินการของสถานพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 

 3) ส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 4) จัดให้มีระบบสุขาภิบาลในระดับครัวเรือนและให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีตั งแต่ต้นทาง ด้วย
หลักการ  5Rs คือ การสร้างความตระหนักรู้ เพ่ือให้ผู้บริโภคลดการสร้างของเสีย (Re-educate), การลดใช้
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พลาสติก (Reduce), การรีไซเคิลพลาสติก (Recycle), การใช้วัสดุทดแทน (Replace), และ การค้นคว้าวิจัย
และนวัตกรรม (Reinvent) 

 5) ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้เข้ามาดูแลสุขภาพของประชาชน 
6.4 ด้านคุณภาพชีวิต 

1) ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ ลดรายจ่าย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิต 
ความเป็นอยู่ดี 

 2) จัดสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และสวนสุขภาพ
ในชุมชน และเพ่ิมพื นที่สีเขียวให้มากขึ น 

 3) จัดตั งเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาครอบครัว  
4) ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ สภาเด็กและเยาวชน  ทุกๆด้าน 
5) ส่งเสริมกิจกรรม 4 ดี วิถีพอเพียง ให้ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพดี รายได้ดี และ 

สิ่งแวดล้อมดี 
  6) สนับสนุนการเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
6.5 ด้านเศรษฐกิจ 
 1) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเขาฉกรรจ์ให้เป็น 

แหล่งท่องเที่ยว  จัดสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ SKY WALK   
 2) จัดให้มีสถานที่ในการประกอบอาชีพ รวมทั งสนับสนุนให้เกิดการค้า การลงทุนภาคประชาชนมากขึ น  
 3) พัฒนาแหล่งน ้าด้านการเกษตร 
6.6 ด้านความปลอดภัย 

1) สร้างสะพานลอยบริเวณชุมชน และจัดระบบความปลอดภัยทางท้องถนน 
2) จัดให้มีมาตรฐานในการเฝ้าระวังและระงับอัคคีภัย 
3) การติดตั งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื นที่เสี่ยง  เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม 
4) สนับสนุนพัฒนากิจการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6.7 ด้านสิ่งแวดล้อม 
1) การรักษาความสะอาดบริเวณถนน ทาง ทางเท้า ตรอก ซอย ตลาดสด และสาธารณสถาน 

อ่ืนๆ ให้สะอาด เรียบร้อย 
 2) พัฒนาและปรับปรุงการก้าจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
 3) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน 
6.8 ด้านการเมืองการบริหาร  

1) จัดหารายได้ของเทศบาลให้มีเพ่ิมมากขึ น จัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนตามสภาพจริง  
เพ่ิมมูลค่าของทรัพยากรที่มี บริหารทรัพย์สินให้เกิดรายได้ 

 2) จัดวางโครงสร้างการบริหารราชการให้เหมาะสมกับอ้านาจหน้าที่ 
 3) พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลให้ได้รับการพัฒนาทั งทักษะ 

ความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่อง 
 4) บริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการการบ้านเมืองที่ดี  มุ่งเน้นประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง  รวมทั งการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้มากขึ น 
 5) จัดการพัฒนาและปรับปรุงอาคารส้านักงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 6) สร้างขวัญก้าลังในให้บุคลากร ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพภายใต้แนวคิด “คนส้าราญ          

งานส้าเร็จ” 
 7) ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
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7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก 
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็น

ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มภาคตะวันออก 2  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก สระแก้ว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้า และการค้าชายแดน เชื่อมโยง ECC และประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้าง พื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน 

พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้า 
ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดดังกล่าว จังหวัดสระแก้วได้ก าหนด
ต าแหน่งทางการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัด ไว้ใน ด้านการค้าชายแดน เสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
กลยุทธ์ 
- การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย เพื่อรองรับ 

การพัฒนาโครงข่ายด้านโลจิสติกส์ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน/ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงาม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
กลยุทธ์ 
- พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐาน 
- พัฒนาการก่อสร้าง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ทางระบายน ้า รวมทั งการจัดวางระบบป้องกันน ้าท่วม 

ในชุมชน 
 - ด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้า/ขยายเขตประปา/ไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึง  

 
นโยบายผู้บริหาร 8 ข้อ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก คือ 
ข้อ 1 นโยบายด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐาน  
- พัฒนาการก่อสร้าง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ทางระบายน ้า รวมทั งการจัดวางระบบป้องกัน 

น ้าท่วมในชุมชน 
  - ด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้า/ขยายเขตประปา/ไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึง  

 - ด้าเนินการติดตั งไฟสัญญาณจราจรและสัญลักษณ์จราจรในจุดที่ส้าคัญ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยใน
การใช้เส้นทางคมนาคม 
 - ปรับปรุงโครงสร้างผังเมืองเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตของชุมชน 

 
 
 



5 

8. การเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 

เทศบาลต้าบลเขาฉกรรจ ์ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี
(พ.ศ.2561 – 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแกว้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
และระบบโลจิสตกิส ์
ยุทธศาสตร์ที่ 10 
การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาพื นที่เศรษฐกิจชายแดนให้
เป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มขีดความสามารถดา้นการค้าและ
การค้าชายแดน เช่ือมโยง EEC และ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้าง
พื นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน 
พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานสู่
ความเป็นเมืองแห่งอนาคต 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 
การคมนาคมสะดวก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ  
ทุนมนุษย ์
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาพื นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดใน
ภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์สังคม การ
บริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชวีิต
ให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู ้
และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้
สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชวีิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข 
และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 
ประชาชนมีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็น
แหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาประสิทธภิาพการผลิต การแปร
รูป การตลาด สินค้าเกษตร (ผลไม้ 
ปศุสัตว์และประมง สมุนไพรไทย) 
คุณภาพปลอดภยัอย่างครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย 
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
แก้ไขปัญหาทรพัยากร ธรรมชาติ
และจัดระบบการบริหารจัดการ
มลพิษให้มีประสิทธภิาพเพิ่มขึ น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกปอ้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความ
ปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ้านวย
ความสะดวก เสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอื อตอ่การเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ
เช่ือมโยงอารยธรรมโบราณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการท่องเท่ียว กีฬา 
ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 
เขตท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ  
ทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาพื นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดใน
ภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์สังคม การ
บริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชวีิต
ให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมของประชาชนให้
สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชวีิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนา การเมือง การ
ปกครอง การบริหารราชการที่มี
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ 
 



6 

 
 
1. การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลต้าบลเขาฉกรรจ์เป็นการประเมิน
โดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ้ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ของเทศบาล  รวมทั งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในเทศบาล  
ซึ่งทั 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) เป็น
เครื่องมือ เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลต้าบลเขาฉกรรจ์ ในปัจจุบัน ในการก้าหนดประเด็นใน
การพัฒนา วิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา วัตถุประสงค์การพัฒนา ยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการ
พัฒนา ดังนี  

 ปัจจัยภายใน 
 จุดแข็ง (Strength – S) 

o มีบุคลากร หรืออัตราก้าลังที่มีคุณภาพในการปฎิบัติงาน  
o ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอ้านาจ การก้ากับ

ดูแล รวมถึงการประสานงาน/การอ้านวยการ/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นระบบและ
คล่องตัว  

o มีงบประมาณในการบริหารจัดการและการพัฒนาที่เพียงพอ 
o มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท้างานที่เพียงพอและพร้อมส้าหรับการปฏิบัติงาน 
o มีพื นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเหมาะแก่การท้าเกษตร เช่น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีล้าคลอง

ไหลผ่าน 
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 ความเหลื่อมล ้าทาง

เศรษฐกิจ ฯลฯ 
o การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่เพียงพอ ต้องได้รับการสนับสนุนและกระตุ้นจากหน่วยงานภาครัฐ  
o ขาดแคลนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื นที่ ท้าให้เยาวชนในพื นท่ีต้องเดินทางไปศึกษานอก

พื นที่ 
o ส่วนใหญ่เป็นสังคมผู้สูงอายุเนื่องจากประชาชนวัยแรงงานเดินทางไปท้างานต่างพื นที่  

   

 ปัจจัยภายนอก 
 โอกาส (Opportunity – O) 

o มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทสนับสนุนการปฏิบัติงานและการสื่อสาร 
o มีระบบเส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงการจราจรได้โดยสะดวก 
o ยังมีความเป็นสังคมแบบชนบท ที่มีความเกื อกูล พ่ึงพาอาศัยกันและกัน 

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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o นโยบายจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น 
o นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ 

 อุปสรรค (Threat – T) 
o ปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินยังไม่ชัดเจน  เช่น การออกเอกสารสิทธิ์ การใช้พื นที่สาธารณะ ฯลฯ 
o ปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
o ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อก้าหนดของหน่วยงานเจ้าของพื นที่ในการบริหารจัดการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (สวนรุกขชาติ)  
o ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อก้าหนดของหน่วยงานเจ้าของพื นที่ในการปรับปรุงและพัฒนาการ

อ้านวยความสะดวกเรื่องการจราจรในเขตทางหลวง 
o ปัญหาการบริโภควัตถุนิยมของประชาชน  
o ปัญหาการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว ทั งท่ีถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย  
o ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

 
 
2. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
    ------- 
 

 
 

จุดแขง็ (Strength – S)

• มีบุคลากร หรืออัตราก าลังที่มีคุณภาพในการปฎิบัตงิาน 

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

• มีงบประมาณในการบริหารจัดการและการพัฒนาที่เพียงพอ

• มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานที่เพียงพอและพรอ้มส าหรับการปฏิบัตงิาน

• มีพืน้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเหมาะแก่การท าเกษตร เช่น ดินมคีวามอุดมสมบูรณ์ มีล า
คลองไหลผ่าน

• มีทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนเิวศ (สวนรุกขชาติ / วัดถ้ าเขาฉกรรจ์)

• มีขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประเพณี
สงกรานต์ ฯลฯ

จุดอ่อน (Weak – W)

• ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุม

• จ านวนบุคลากรยังไม่เพียงพอตอ่ภารกิจของเทศบาล

• ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ความทั่วถึงของการได้รับสวัสดิการจากรัฐ ความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจ ฯลฯ

• การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่เพียงพอ ต้องได้รับการสนับสนุนและกระตุน้จากหน่วยงานภาครัฐ 

• ขาดแคลนสถาบันการศกึษาระดับอุดมศกึษาในพื้นที่ ท าให้เยาวชนในพื้นที่ต้องเดินทางไปศึกษานอก
พื้นที่

• ส่วนใหญ่เป็นสังคมผู้สูงอายุเนื่องจากประชาชนวัยแรงงานเดินทางไปท างานต่างพื้นที่ 

โอกาส (Opportunity – O)

• มีระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทสนบัสนนุการปฏิบัตงิานและการสือ่สาร

• มีระบบเส้นทางคมนาคมที่สามารถเช่ือมโยงการจราจรได้โดยสะดวก

• ยังมคีวามเป็นสังคมแบบชนบท ที่มีความเกือ้กูล พึ่งพาอาศัยกันและกัน

• นโยบายจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น

• นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ

อุปสรรค (Threat – T)

• ปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินยังไม่ชัดเจน เช่น การออกเอกสารสิทธิ์ การใช้พืน้ที่สาธารณะ 
ฯลฯ

• ปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกจิในท้องถิน่

• ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อก าหนดของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในการบรหิารจัดการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (สวนรุกขชาติ)

• ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อก าหนดของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในการปรบัปรุงและ
พัฒนาการอ านวยความสะดวกเรื่องการจราจรในเขตทางหลวง

• ปัญหาการบริโภควัตถุนิยมของประชาชน 

• ปัญหาการเคลื่อนยา้ยของแรงงานต่างด้าว ทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย 

• ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน

SWOT
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ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  
 
3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การคมนาคมสะดวก ด้านบริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขา
ย่อยอ าเภอเขา

ฉกรรจ ์

  ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

2 ประชาชนมีคุณภาพ ด้านบริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลดัเทศบาล - 
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ - 

ด้านบริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา - 
สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ - 
เคหะและชุมชน กองช่าง/กองสาธารณสุขฯ - 
การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง - 
ด้านการด าเนินการอื่น งบกลาง ส านักปลดัเทศบาล - 

3 การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม บริหารงานท่ัวไป ส านักปลดัเทศบาล - 
ด้านเศรษฐกิจ เคหะและชุมชน กองช่าง - 

อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง - 
การเกษตร กองสาธารณสุขฯ  

4 บริหารจัดการ ด้านบริหารทั่วไป 
 
 

บริหารงานท่ัวไป ส านักปลดัเทศบาล/กอง
คลัง/ตรวจสอบภายใน 

- 

การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ - 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
 

การศึกษา กองการศึกษา - 
สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ  
เคหะและชุมชน กองช่าง  
การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา - 

ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง - 
ด้านการด าเนินการอื่น งบกลาง ส านักปลดัเทศบาล  

 4 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 9 แผนงาน 5 หน่วยงานหลัก  
 
 



แบบ ผ.01

3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์



3.2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน 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.ยุทธศาสตร์คมนาคมสะดวก
  1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 2                 5,150,000         4                 21,950,000       2                 4,000,000         -              -                 1                 2,500,000         9                 33,600,000       
  1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 4                 12,500,000       2                 2,200,000         4                 1,020,000         1                 490,000           1                 7,090,000         12               23,300,000       

รวม 6                17,650,000       6                24,150,000       6                5,020,000        1                490,000          2                9,590,000        21              56,900,000       
2.ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ
  2.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 12               650,000            12               650,000            12               650,000            12               650,000           12               650,000            12               3,250,000         
  2.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 6                 335,000            6                 185,000            6                 335,000            6                 185,000           6                 335,000            6                 520,000            
  2.3 แผนงำนกำรศึกษำ 21               6,093,200         20               5,805,000         20               5,805,000         20               5,805,000        20               5,805,000         21               29,313,200       
  2.4 แผนงำนสำธำรณสุข 21               981,400            21               1,381,400         21               1,391,400         21               1,391,400        21               1,391,400         21               6,537,000         
  2.5 แผนงำนเคหะและชุมชน 10               197,520,000      5                 9,620,000         4                 120,000            4                 120,000           5                 420,000            12               207,800,000      
  2.6 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 8                 1,210,000         8                 1,210,000         8                 1,210,000         8                 1,210,000        8                 1,210,000         8                 6,050,000         
  2.7 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 2                 4,250,000         -              -                  1                 300,000            1                 6,000,000        2                 26,000,000       5                 36,550,000       
  2.8 แผนงำนกำรเกษตร 3                 110,000            3                 110,000            3                 110,000            3                 110,000           3                 110,000            3                 550,000            
  2.9 แผนงำนงบกลำง 3                 8,560,000         3                 8,810,000         3                 9,360,000         3                 9,910,000        3                 10,660,000       3                 47,300,000       

รวม 86              219,709,600     78              27,771,400       78              19,281,400       78              25,381,400      80              46,581,400       91              337,870,200     
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ
  3.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 1                 450,000            1                 450,000            1                 450,000            1                 450,000           1                 450,000            1                 2,250,000         
  3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 1                 490,000            -              -                  -              -                  -              -                 1                 450,000            2                 940,000            
  3.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1                 30,000,000       -              -                  -              -                  -              -                 -              -                  1                 30,000,000       

รวม 3                30,940,000       1                450,000           1                450,000           1                450,000          2                900,000           4                33,190,000       
4.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
  4.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 38               19,994,040       38               20,265,010       38               21,310,480       38               21,249,700      38               21,522,610       38               104,341,840      
  4.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 12               3,521,390         12               3,562,600         12               3,604,590         12               3,646,970        12               3,690,000         12               18,025,550       
  4.3 แผนงำนกำรศึกษำ 19               6,646,350         19               6,712,870         19               6,825,560         19               6,889,420        19               6,945,450         19               34,019,650       
  4.4 แผนงำนสำธำรณสุข 14               3,863,220         14               3,905,910         14               3,948,730         14               3,993,240        14               4,032,760         14               19,743,860       
  4.5 แผนงำนเคหะและชุมชน 16               11,088,040       16               11,142,380       16               11,234,660       16               11,285,420      16               11,333,680       16               56,084,180       
  4.6 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 8                 1,449,320         8                 1,699,320         8                 1,699,320         8                 1,699,320        8                 1,699,320         8                 8,246,600         
  4.7 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 3                 6,195,000         3                 11,800,000       2                 8,940,000         3                 5,440,000        2                 4,000,000         9                 36,375,000       
  4.8 แผนงำนงบกลำง 14               3,754,500         14               3,754,500         14               3,754,500         14               3,754,500        14               3,754,500         14               18,772,500       

รวม 124             56,511,860       124             62,842,590       123             61,317,840       124             57,958,570      123             56,978,320       130             295,609,180     
รวมทัง้สิน้ 219             324,811,460     209             115,213,990     208             86,069,240       204             84,279,970      207             114,049,720     246             723,569,380     

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ปี



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  เพิม่ประสิทธภิาพของระบบโครงสร้างพืน้ฐานการส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

                     เพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
   1. ยุทธศาสตร์คมนาคมสะดวก

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวางท่อระบายน้้า ซอย
เทศบาล 20 ชุมชนสันติสุข ม.6

เพือ่ให้มีระบบระบายน้้า
 ป้องกันปัญหาน้้าท่วม

วางท่อระบายน้้า ซอยเทศบาล 20
 ชุมชนสันติสุข ม.6 ระยะทางยาว
รวม 600 เมตร โดยวางท่อระบาย
น้้า คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก และงานก่อสร้างผิว
จราจร คสล. ถนนกวา้ง 6.00 เมตร
 ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกวา่ 4,800 
ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ต้าบลเขาฉกรรจ์ก้าหนด

               -      7,500,000                 -               -                -  ระยะทางยาวรวม 600
 เมตร

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้้า ป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

2 โครงการวางท่อระบายน้้า ทาง
ไปหนองหวา้ ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา ม.4

เพือ่ให้มีระบบระบายน้้า
 ป้องกันปัญหาน้้าท่วม

วางท่อระบายน้้า ทางไปหนองหวา้
 ชุมชนร่วมใจพัฒนา ม.4 
ระยะทางยาวรวม 40.00 เมตร 
โดยวางท่อระบายน้้า คสล. 
ขนาดØ 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
 ส้าหรับท่อ Ø 1.00 เมตร ตาม
แบบเทศบาลต้าบลเขาฉกรรจ์
ก้าหนด

      650,000                  -                 -               -                - ระยะทางยาวรวม 
40.00 เมตร

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้้า ป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-1.1 



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

3 โครงการวางท่อระบายน้้า ซอย
เทศบาล 15 (ซอยศาลเจ้า) 
ชุมชนเนินมะค่าพัฒนา ม.5

เพือ่ให้มีระบบระบายน้้า
 ป้องกันปัญหาน้้าท่วม

วางท่อระบายน้้า  ซอยเทศบาล 15
 (ซอยศาลเจ้า) ชุมชนเนินมะค่า
พัฒนา ม.5 ระยะทางยาวรวม 650
 เมตร โดยวางท่อระบายน้้า คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
 และงานก่อสร้างผิวจราจร คสล. 
ถนนกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 650 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 4,550 ตาราง
เมตร  ตามแบบเทศบาลต้าบลเขา
ฉกรรจ์ก้าหนด

               -      9,500,000                 -               -                -  ระยะทางยาวรวม 650
 เมตร

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้้า ป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

4 โครงการวางท่อระบายน้้า ซอย
เทศบาล 15 (ซอยข้างโรงเรียน
อนุบาลเขาฉกรรจ์) ชุมชนเนิน
มะค่าพัฒนา ม.5

เพือ่ให้มีระบบระบายน้้า
 ป้องกันปัญหาน้้าท่วม

วางท่อระบายน้้า ซอยเทศบาล 15 
(ซอยข้างโรงเรียนอนุบาลเขา
ฉกรรจ์) ชุมชนเนินมะค่าพัฒนา ม.
5 ระยะทางยาวรวม 300 เมตร 
โดยวางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด
 Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก และ
งานก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนน
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกวา่ 
1,200 ตารางเมตร  ตามแบบ
เทศบาลต้าบลเขาฉกรรจ์ก้าหนด

               -      4,500,000                 -               -                -  ระยะทางยาวรวม 300
 เมตร

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้้า ป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

ผ.02-1.1 



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

5 โครงการวางท่อระบายน้้า ซอย
เทศบาล 15 ชุมชนมิตรสัมพันธ์
พัฒนา ม.5

เพือ่ให้มีระบบระบายน้้า
 ป้องกันปัญหาน้้าท่วม

วางท่อระบายน้้า ซอยเทศบาล 15 
 ชุมชนมิตรสัมพันธพ์ัฒนา ม.5
ระยะทางยาวรวม 650 เมตร โดย
ก่อสร้างเป็นรางระบายน้้าชนิดราง
ย ูเพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ตาม
แบบมาตรฐานงานทางส้าหรับ 
อปท. และตามแบบเทศบาลต้าบล
เขาฉกรรจ์ก้าหนด

               -         450,000                 -               -                -  ระยะทางยาวรวม 650
 เมตร

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้้า ป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

6 โครงการวางท่อระบายน้้า ซอย
แยกเทศบาล 2 (ซอยปลาดุก) 
ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข ม.3

เพือ่ให้มีระบบระบายน้้า
 ป้องกันปัญหาน้้าท่วม

วางท่อระบายน้้าซอยแยกเทศบาล
 2 (ซอยปลาดุก) ชุมชนบ้านเก่า
อุดมสุข ม.3  โดยวางท่อระบายน้้า
 คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก ระยะทางยาวรวม 280 
เมตรและงานก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
155 เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่
น้อยกวา่ 800 ตารางเมตร  ตาม
แบบมาตรฐานงานทางส้าหรับ 
อปท.

   4,500,000                  -                 -               -                -  วางท่อระบายน้้า
ระยะทางยาวรวม 280 
เมตร

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้้า ป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

ผ.02-1.1 



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

7 โครงการวางท่อระบายน้้า ซอย
หลังศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลเขาฉกรรจ์ ชุมชนมิตร
สัมพันธ ์ม.5

เพือ่ให้มีระบบระบายน้้า
 ป้องกันปัญหาน้้าท่วม

วางท่อระบายน้้า ซอยหลังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลเขา
ฉกรรจ์ ชุมชนมิตรสัมพันธ ์ม.5 
โดยวางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด
 Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ระยะทางยาวรวม 235 เมตร และ
งานก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนน
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 235 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางส้าหรับ อปท. 
และตามแบบเทศบาลต้าบลเขา
ฉกรรจ์ก้าหนด

               -                  -     2,500,000               -                -  วางท่อระบายน้้า
ระยะทางยาวรวม 235
เมตร

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้้า ป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

8 โครงการวางท่อระบายน้้า/ราง
ระบายน้้าในชุมชน ชุมชนร่วม
ใจพัฒนา ม.4

เพือ่ให้มีระบบระบายน้้า
 ป้องกันปัญหาน้้าท่วม

วางท่อระบายน้้า/รางระบายน้้าใน
ชุมชน ชุมชนร่วมใจพัฒนา ม.4
โดยปรับปรุงบ่อพัก คสล.ฝาบ่อพัก
 ร้ือทางเท้าเดิมออก พร้อม
ก่อสร้างทางเท้า  ชุมชนร่วมใจ
พัฒนาระยะทางยาวรวม 60 เมตร
 ตามแบบเทศบาลต้าบลเขา
ฉกรรจ์ก้าหนด

               -                  -     1,500,000               -                - ระยะทางยาวรวม 60 
เมตร

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้้า ป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

9 โครงการวางท่อระบายน้้า ซอย
เทศบาล 8 (ซัดเก่าเขาฉกรรจ์) 
ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข ม.3

เพือ่ให้มีระบบระบายน้้า
 ป้องกันปัญหาน้้าท่วม

วางท่อระบายน้้า ซอยเทศบาล 8 
(ซัดเก่าเขาฉกรรจ์) ชุมชนบ้านเก่า
อุดมสุข ม.3 ระยะทางยาวรวม 
300 เมตรโดยวางท่อระบายน้้า 
คสล. ขนาดØ 0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก และรางระบายน้้าชนิดรางยู
  ตามแบบเทศบาลต้าบลเขา
ฉกรรจ์ก้าหนด

               -                  -                 -               -    2,500,000 ะยะทางยาวรวม 300 
เมตร

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้้า ป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

รวม 9 โครงการ 5,150,000  21,950,000   4,000,000   -              2,500,000   
ผ.02-1.1 



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  เพิม่ประสิทธภิาพของระบบโครงสร้างพืน้ฐานการส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม
                     เพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
   1. ยุทธศาสตร์คมนาคมสะดวก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลติกท์คอนกรีต ถนน
เลียบคลองพระสทึง ชุมชน
รุ่งอรุณ ช่วงผนังกัดเซาะ  
ม.4

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต 
ถนนเลียบคลองพระสทึง ชุมชนรุ่ง
อรุณ ม.4 ช่วงผนังกัดเซาะ  โดย
ยกระดับผิวจราจรเดิม ขนาดกวา้ง 
6.00 เมตร ยาว 350 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร

3,500,000     -                -               -              -                ยกระดับผิวจราจรเดิม 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร
 ยาว 350 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร

ประชาชนได้ใช้
ถนนทีป่ลอดภัย

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ตรงข้ามซอยเทศบาล 9 
(ถนนเส้นสหกรณ์ฯ) ชุมชน
อนุรักษ์บ้านหนองขอน ม.3

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ตรงข้ามซอย
เทศบาล 9 (ถนนเส้นสหกรณ์ฯ) 
ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน ม.3 
ถนนกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 800 ตาราง
เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท.

-                 -                520,000     -                            -   ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร

ประชาชนได้ใช้
ถนนทีป่ลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-1.2



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

3 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลติกท์คอนกรีต ถนน
เลียบคลองพระสทึง (ช่วงที่
 3) ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข 
ม.3

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต 
ถนนเลียบคลองพระสทึง (ช่วงที ่3) 
ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุขม.3  ถนน
กวา้ง 10.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ 
อปท.

-                 1,950,000    -               -                            -   ถนนกวา้ง 10.00 เมตร
 ยาว 100 เมตร

ประชาชนได้ใช้
ถนนทีป่ลอดภัย

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยแยกเทศบาล 20 
(กลุ่มบ้านนางวนันา สร
สิทธิ)์ ชุมชนสันติสุข ม.6

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกเทศบาล
 20 (กลุ่มบ้านนางวนันา สรสิทธิ์) 
ชุมชนสันติสุข ม.6 ถนนกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อย
กวา่ 750 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.

-                 -                -               490,000     -                ถนนกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร

ประชาชนได้ใช้
ถนนทีป่ลอดภัย

กองช่าง

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
รายทางในเขตเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน
ในยามค่ าคืน

ติดต้ังเสาไฟฟ้า คสล.  พร้อมเดินสาย
เมนและติดต้ังโคมไฟฟ้ารายทางตาม
แบบเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
ก าหนด  จ านวน 30 ชุด

-                 250,000      -               -              -                ติดต้ังเสาไฟฟ้า คสล.
พร้อมเดินสายเมนและ
ติดต้ังโคมไฟฟ้ารายทาง
 จ านวน 30 ชุด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในยามค่ าคืน

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังกระจกนูน 
ตามทางแยกต่างๆ ในเขต
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน

ติดต้ังกระจกนูน ตามทางแยกต่างๆ 
ชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 32 นิว้ 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 20 จุด ตาม
แบบเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ก าหนด

-                 -                150,000     -              -                กระจกนูน ตามทาง
แยกต่างๆ จ านวน 20 
จุด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

7 โครงการติดต้ังราวกันตก
(GUARD RAIL) ซอยหมอ
ล าทองปน (ร้านโข๊คอัพ )
ชุมชนสันติสุข ม.6 และทาง
ไปวดัคริสต์ ชุมชนเขา
ฉกรรจ์สามัคคี ม.4

ลดและป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน

ติดต้ังราวกันตก(GUARD RAIL)  
ซอยหมอล าทองปน (ร้านโข๊คอัพ )
ชุมชนสันติสุข ม.6 และทางไปวดั
คริสต์ ชุมชนเขาฉกรรจ์สามัคคี ม.4 
ระยะทางรวม 70 เมตร

-                 -                200,000                 -   -                ราวกันตก ระยะทาง
รวม 70 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรทางถนน

กองช่าง

ผ.02-1.2



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

8 โครงการติดต้ังสัญญาณ
เตือน ไฟกระพริบ

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน

ติดต้ังสัญญาณเติอน ไฟกระพริบ  
จ านวน 10  จุด

-                 -                150,000                 -   -                สัญญาณเติอน ไฟ
กระพริบ จ านวน 10 จุด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

9 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสง
สวา่งบริเวณผนังกัดเซาะ 
บริเวณผนังกัดเซาะ ชุมชน
รุ่งอรุณ

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณผนังกัด
เซาะ บริเวณผนังกัดเซาะ  ชุมชนรุ่ง
อรุณ ระยะทางยาวรวม 350 เมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
ก าหนด

1,950,000     -            -           -           -              ระยะทางยาวรวม 350
 เมตร

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

10 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลติก คอนกรีตบ้านนายมัก
 กองหมอก ชุมชนเนิน
มะค่าพัฒนา-ชุมชนทราย
งามพัฒนา ม.5-ม.6

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต
บ้านนายมัก กองหมอก ชุมชนเนิน
มะค่าพัฒนา-ชุมชนทรายงามพัฒนา 
 ม.5-ม.3 โดยวธิPีavement In 
Place Recycling ถนนกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 2,420 เมตร ปูผิวหนา 
0.05 เมตร ไหล่ทางแอสฟัล กวา้ง
ข้างละ 1.00 เมตร

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

ประชาชนได้ใช้
ถนนทีป่ลอดภัย

กองช่าง

11 โครงการส ารวจออกแบบ
ระบบระบายน้ า และการ
บ าบัดน้ าเสียภายในเขต
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

เพือ่ให้มีระบบระบายน้ า
 ป้องกันปัญหาน้ าท่วม

ส ารวจออกแบบระบบระบายน้ า 
และการบ าบัดน้ าเสียภายในเขต
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

        550,000                 -                -               -                 - ส ารวจออกแบบระบบ
ระบายน้ า และการ
บ าบัดน้ าเสียภายในเขต
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

ในเขตเทศบาลมี
ระบบระบายน้ า 
ป้องกันปัญหาน้ า
ท่วม

กองช่าง

ผ.02-1.2



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

12 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลติกคอนกรีต เลียบคลอง
พระสทึง ช่วงถนนแยกซอย
เทศบาล 20 จากสะพานท่า
รอก ถึง ผนังกัดเซาะชุมชน
รุ่งอรุณ ม.6 ถึง ม.4

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
เลียบคลองพระสทึง ช่วงถนนแยก
ซอยเทศบาล 20 จากสะพานท่ารอก
 ถึง ผนังกัดเซาะชุมชนรุ่งอรุณ ม.6 
ถึง ม.4   โดยวธิPีavement In 
Place Recycling ถนนกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 1,560 เมตร ปูผิวหนา 
0.05 เมตร ไหล่ทางแอสฟัล กวา้ง
ข้างละ 1.00 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า

6,500,000     -            -               -           -             ระยะทางยาวรวม   
1,560 เมตร

ประชาชนได้ใช้
ถนนทีป่ลอดภัย

กองช่าง

รวม 12 โครงการ 12,500,000   2,200,000   1,020,000  490,000    7,090,000   

ผ.02-1.2



แบบ ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนใหส้ามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพฒันาการศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   2. ยทุธศาสตร์ประชาชนมคุีณภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายา
เสพติดในเขตเทศบาล

เพื่อด าเนนิการโครงการ/
กจิกรรมในการปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด

จัดโครงการ/กจิกรรม
ในการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติดใน
เขตเทศบาล

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ปลีะ 1 โครงการ/กจิกรรม ปญัหายาเสพติดใน
เขตเทศบาลลดลง

ส านกัปลัดฯ

2 โครงการส่งเสริมนกัเรียน นกัศึกษา
ใช้เวลาว่างช่วงวันหยุด และช่วงปดิ
ภาคเรียนใหเ้ปน็ประโยชน์

เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุให้
นกัเรียน นกัศึกษาใช้
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์
และเปน็การสร้างรายได้
ลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง

จัดโครงการ/กจิกรรม
ส่งเสริมนกัเรียน 
นกัศึกษาใช้เวลาว่างช่วง
วันหยุด และช่วงปดิภาค
เรียนใหเ้ปน็ประโยชน์

20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ปลีะ 1 คร้ัง นกัเรียน นกัศึกษา
ใช้เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชนแ์ละเปน็
การสร้างรายได้ลด
ภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง

ส านกัปลัดฯ

3 โครงการแกไ้ขปญัหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนแกผู้่ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล

เพื่อแกไ้ขและบรรเทา
ความเดือดร้อนแกผู้้
ยากไร้และด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาลใหม้คีวาม
เปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล

30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ร้อยละ 80 ของผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลได้รับการแกไ้ข
ปญัหาและบรรเทาความ
เดือดร้อน

ผู้ยากไร้และผู้ด้อย 
โอกาสในเขต
เทศบาลได้รับการ
แกไ้ขปญัหาและ
บรรเทาความ
เดือดร้อน

ส านกัปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการ/กจิกรรม ทึ่ส่งเสริมการ
ด าเนนิงานที่เกี่ยวเนื่องกบัโครงการ
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิ
โครงการ/กจิกรรมที่
เกี่ยวกบัโครงการ อนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
เช่น โครงการเกี่ยวกบั
เศษฐกจิพอเพยีง/
โครงการปลูกหญ้าแฝก/
โครงการรวมพลังชุมชน
ตามรอยพอ่อยู่อย่าง
พอเพยีง/โครงการ
อนรัุกษพ์นัธุกรรมพชือนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ
 ฯลฯ

จัดท าโครงการ/
กจิกรรมที่เกี่ยวกบั
โครงการอนัเนื่อง มา
จากพระราชด าริ เช่น 
โครงการเกี่ยวกบัเศษฐ
กจิพอเพยีง/โครงการ
ปลูกหญ้าแฝก/โครงการ
รวมพลังชุมชนตามรอย
พอ่อยู่อย่างพอเพยีง/
โครงการอนรัุกษ์
พนัธุกรรมพชือนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ
  ฯลฯ

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ปลีะ 3 โครงการ / 
กจิกรรม

ประชาชนสามารถ
น าโครงการ
เกี่ยวเนื่องโครงการ
 อนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ มา
ปรับใช้ใหเ้กดิ
ประโยชน์

ส านกัปลัดฯ

5 โครงการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง

เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิ
โครงการ/กจิกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พกิาร ผู้ด้อยโอกาส และ
คนไร้ที่พึ่ง

ด าเนนิกจิกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พกิาร ผู้ด้อยโอกาส 
และคนไร้ที่พึ่ง

100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่
พึ่งในเขตเทศบาล

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส และ
คนไร้ที่พึ่งในเขต
เทศบาล มคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีชึ้น

ส านกัปลัดฯ/
งานสวัสดิการฯ

6 โครงการการศึกษาเพื่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนกัเรียน (D.A.R.E. 
ประเทศไทย)

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกจิกรรมต่าง ๆ ตาม
โครงการการศึกษาเพื่อ
ต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนกัเรียน (D.A.R.E. 
ประเทศไทย)

เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
กจิกรรมต่าง ๆ ตาม
โครงการการศึกษาเพื่อ
ต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนกัเรียน (D.A.R.E. 
ประเทศไทย)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกจิกรรมต่าง ๆ ตาม
โครงการการศึกษาเพื่อ
ต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนกัเรียน (D.A.R.E. 
ประเทศไทย)

เพื่อปลูกฝังจิต
ส านกัที่ดีในการ
ต่อต้านยาเสพติด

ส านกัปลัดฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการฝึกอบรมพฒันาทกัษะ
อาชีพหลักสูตรระยะส้ัน

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
เทศบาลได้มโีอกาส
ฝึกอบรมพฒันาทกัษะ
ฝีมอืด้านต่างๆ เพื่อใช้ใน
การประกอบวิชาชีพ

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพ อย่างนอ้ย 
2-3 กจิกรรม /ปี

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       2-3 กจิกรรม /ปี ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มโีอกาส
ฝึกอบรมพฒันา
ทกัษะฝีมอืด้าน
ต่างๆ เพื่อใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพ

ส านกัปลัดฯ/
งานสวัสดิการ

8 โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกจิกรรมใหค้วามรู้
เร่ืองสิทธิและหนา้ที่ของ
สตรีและครอบครัว

จัดกจิกรรม อย่างนอ้ย 
1 กจิกรรม /ปี

30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       1 กจิกรรม /ปี กลุ่มสตรีในเขต
เทศบาลมคีวามรู้

ส านกัปลัดฯ/
งานสวัสดิการ

9 โครงการส่งเสริมความรักและความ
อบอุ่นในครอบครัว

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกจิกรรมส่งเสริมความ
รักและความอบอุ่นใน
ครอบครัว

จัดกจิกรรม อย่างนอ้ย 
1 กจิกรรม /ป ีอาทเิช่น
 กจิกรรม walk rally 
ค่ายครอบครัว ค่าย
สมวัย ฯลฯ

30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       1 กจิกรรม /ปี ประชาชนในเขต
เทศบาลมี
สัมพนัธภาพที่ดีใน
ครอบครัว

ส านกัปลัดฯ/
งานสวัสดิการ

10 โครงการส่งเสริมพฒันาการเด็กและ
เยาวชน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกจิกรรมส่งเสริม
พฒันาการเด็กและ
เยาวชน

จัดกจิกรรม อย่างนอ้ย 
1 กจิกรรม /ปี

30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       1 กจิกรรม /ปี เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลมี
คุณภาพ

ส านกัปลัดฯ/
งานสวัสดิการ

11 โครงการส่งเสริมการเล่นกฬีาและ
การออกก าลังกายแกเ่ด็ก เยาวชน 
และประชาชน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกจิกรรมส่งเสริมการ
เล่นกฬีาและการออก

จัดกจิกรรม อย่างนอ้ย 
1 กจิกรรม /ปี

30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       1 กจิกรรม /ปี เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนสนใจการ
เล่นกฬีาและการ

ส านกัปลัดฯ/
งานสวัสดิการ

12
(1)โครงการจัดระเบยีบ
สังคมแบบบรูณาการ
ปอ้งกนัยาเสพติด

20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       
เพื่อสนบัสนนุการ
ด าเนนิงานของศูนย์
ปฏบิติัการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
เขาฉกรรจ์ ในการปอ้งกนั
 ปราบปราม สักดกั้น 
รวมถึงการตรวจค้น และ
บ าบดัผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพ
ติด ฯลฯ

จ านวนผู้เสพยา ผู้ค้ายา
เสพติดในเขตลดลง

มกีารปอ้งกนั 
ปราบปราม สกดักั้น
 รวมถึงการตรวจค้น
 และบ าบดัผู้เสพ 
ผู้ค้ายาเสพติด ฯลฯ 
 อย่างเปน็รูปธรรม

ส านกัปลัดฯ/
ศูนย์ ศตส.อ.
เขาฉกรรจ์

จ านวน 5 โครงการ ได้แก่อดุหนนุศูนย์ปฏบิติัการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอเขาฉกรรจ์
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(2)โครงการเร่งรัด 
ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติด เข้าสู่
กระบวนการบ าบดั

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

(3)โครงการ สกดักั้นยา
เสพติดในช่วงเทศกาลปี
ใหมแ่ละสงกรานต์

60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       

(4)การแข่งขันกฬีา
อ าเภอเขาฉกรรจ์ต้าน
ภยัยาเสพติด

60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       

(5)การแข่งขันกฬีา
นกัเรียนต้านภยัยาเสพ
ติด

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

รวม 12 โครงการ 650,000    650,000    650,000    650,000    650,000    

เพื่อสนบัสนนุการ
ด าเนนิงานของศูนย์
ปฏบิติัการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
เขาฉกรรจ์ ในการปอ้งกนั
 ปราบปราม สักดกั้น 
รวมถึงการตรวจค้น และ
บ าบดัผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพ
ติด ฯลฯ

จ านวนผู้เสพยา ผู้ค้ายา
เสพติดในเขตลดลง

มกีารปอ้งกนั 
ปราบปราม สกดักั้น
 รวมถึงการตรวจค้น
 และบ าบดัผู้เสพ 
ผู้ค้ายาเสพติด ฯลฯ 
 อย่างเปน็รูปธรรม
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แบบ ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนใหส้ามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพฒันาความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
   2. ยทุธศาสตร์ประชาชนมคุีณภาพ

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปอ้งกนัและระงับอคัคีภยั เพื่อด าเนนิกจิกรรมใน
การปอ้งกนัและระงับ
อคัคีภยัในเขตเทศบาล

เพื่อปอ้งกนัและระงับ
อคัคีภยัในเขตเทศบาล

       25,000        25,000        25,000        25,000        25,000 จ านวน 1 โครงการ/
กจิกรรมต่อปี

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์มคีวามรู้และ
ความเข้าใจในการ
ปอ้งกนัและระงับ
อคัคีภยั

ฝ่ายปอ้งกนัฯ

2 โครงการซักซ้อมแผนปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อด าเนนิกจิกรรมใน
การซักซ้อมแผนปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

ซักซ้อมแผนปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั
ในเขตเทศบาล

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

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์มคีวามรู้
ความเข้าใจและมี
ความพร้อมเมื่อเกดิ
สาธารณภยั

ฝ่ายปอ้งกนัฯ

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏบิติังานใหแ้กพ่นกังานดับเพลิง
เทศบาล

เพื่อด าเนนิกจิกรรมตาม
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏบิติังานใหแ้กพ่นกังาน
ดับเพลิงเทศบาล

อบรมและพฒันาทกัษะ
ในการปฏบิติังานใหแ้ก่
พนกังานดับเพลิง
เทศบาล

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

พนกังานดับเพลิง มี
ความพร้อมในการ
ปฏบิติัหนา้ที่ระงับ
เหตุสาธารณภยัต่างๆ

ฝ่ายปอ้งกนัฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการฝึกอบรม/ทบทวนความรู้ 
อปพร.

เพื่อฝึกอบรม/ทบทวน 
เพิ่มพนูความรู้และทกัษะ
ในการปอ้งกนัภยัแก่
สมาชิก อปพร.ในเขต
เทศบาล

ทบทวน เพิ่มพนูความรู้
และทกัษะในการ
ปอ้งกนัภยัแกส่มาชิก 
อปพร. ในเขตเทศบาล

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

สมาชิก อปพร.ใน
เขตเทศบาลได้รับ
การฝึกทบทวนใหม้ี
ความพร้อมอยู่เสมอ

ฝ่ายปอ้งกนัฯ

5 โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชน
ด้านการปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั

เพื่อเตรียมความพร้อม
และสร้างการรับรู้ด้านสา
ธารณภยัใหก้บัเยาวชน

จัดอบรมนกัเรียน
ระดับชั้นมธัยมศึกษา 
อายุระหว่าง 12-18 ป ี
จ านวน 100 คน

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 นกัเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษา อายุระหว่าง
 12-18 ป ีจ านวน 100 
คน

เยาวชนมคีวามรู้
ด้านสาธารณภยั

ฝ่ายปอ้งกนัฯ

6 อดุหนนุสถานตี ารวจภธูรเขาฉกรรจ์ เพื่อสนบัสนนุการ
ด าเนนิงานของสถานี
ต ารวจภธูรเขาฉกรรจ์ใน
การต้ังจุดดตรวจ จุดสกดั
 อ านวยความสะดวก
การจราจรและบริการ
ในช่วงเทศกาล

อดุหนนุค่าใช้จ่ายใน
การด าเนนิโครงการ

80,000       80,000       80,000       80,000       80,000       ปลีะ 2 คร้ัง สามารถใหบ้ริการ
แกป่ระชาชนที่
สัญจรไปมาได้ และ
ลดการเกดิอบุติัทาง
จราจร

ฝ่ายปอ้งกนัฯ

รวม 6 โครงการ 335,000    185,000    335,000    185,000    335,000    
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่2  ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และสังคมทีม่ีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้
   2. ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ

2.3 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนอ าเภอเขาฉกรรจ์ เพือ่อุดหนุนอ าเภอเขา
ฉกรรจ์ จัดงานวนัส าคัญ
และงานรัฐพิธี

วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9/
วนัปิยมหาราช/วนัคล้าย
วนัพระบรมราชสมภพ ร.
9 วนัชาติ และวนัพ่อ
แห่งชาติ/วนัระลึกพระ
มหาเจษฎาราชเจ้าและ
วนัข้าราชการพลเรือน/
วนัจักรี/วนัฉัตรมงคล/วนั
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พระบรมราชินี/วนัเฉลิม
พระชนมพรรษา ร.10/
วนัแม่แห่งชาติฯลฯ

        75,000        75,000         75,000         75,000         75,000  ประชาชนร่วม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เพือ่ร่วมแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

กองการศึกษา

เพือ่อุดหนุนอ าเภอเขา
ฉกรรจ์ จัดงานกาชาด
จังหวดัสระแก้ว

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

การจัดงานประสบ
ความส าเร็จและร่วม
สืบสานวฒันธรรม 
ของจังหวดั

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

2 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(1) โครงการส่งเสริม
ศักยภาพทางด้านเล่น
กีฬาของเยาวชน
โรงเรียนอนุบาลเขา
ฉกรรจ์

        73,000              -                 -                 -                 -   นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เขาฉกรรจ์ มีสุขภาพ
ร่างกายจิตใจแข็งแรง มี
ความสามัคคี ตลอดจนมี
สมรรถภาพทีดี่

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเขาฉกรรจ์ มี
สุขภาพร่างกายจิตใจ
แข็งแรง มีความ
สามัคคี ตลอดจนมี
สมรรถภาพทีดี่

กองการศึกษา

(2) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

      125,000              -                 -                 -                 -   นักเรียนชัน้ประถม
ศึกษาปีที ่5 และชัน้
ประถมศึกษาปีที ่6 มี
คุณธรรมจริยธรรม
ความกตัญญูต่อบิดาและ
ผู้มีพระคุณ

นักเรียนชัน้ประถม
ศึกษาปีที ่5 และชัน้
ประถมศึกษาปีที ่6 มี
คุณธรรมจริยธรรม 
ความกตัญญูต่อบิดา
และผู้มีพระคุณ

กองการศึกษา

(3)โครงการจัดอบรม
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

90,200        -                          -                 -                 -   นักเรียนทีผ่่านการอบรม
ได้รับความรู้และ
ตระหนักถึงพิษภัยของยา
เสพติดสามารถเป็น
เครือข่ายเฝ้าระวงัยาเสพ
ติดในสถานศึกษาจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์
ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับ
ชุมชน

นักเรียนทีผ่่านการ
อบรมได้รับความรู้
และตระหนักถึงพิษ
ภัยของยาเสพติด
สามารถเป็นเครือข่าย
เฝ้าระวงัยาเสพติดใน
สถานศึกษาจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์
ต่อต้านยาเสพติด
ร่วมกับชุมชน

กองการศึกษา

เพือ่สนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลมี
พัฒนาการด้านต่างๆ

อุดหนุนโครงการ จ านวน 3 โครงการ  ได้แก่
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

3 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน เพือ่จัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่า
ด าเนินการตามโครงการ 
ฯลฯ

เด็กนักเรียน ศพด.  
จ านวน 80  คน

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

เด็กได้เรียนรู้ในการ
เล่นกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย มีสุขภาพ
แข็งแรง

งานก่อนวยั
เรียนฯ

4 โครงการจัดกิจกรรมวนัส าคัญของ
ชาติ/งานประเพณี

เพือ่ให้เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
ปลูกฝังในประเพณีอันดี
งามชองชาติไทยและ
กิจกรรมในวนัส าคัญของ
ชาติ ฯลฯ

จัดกิจกรรมวนัพ่อ  วนั
แม่วนัสงกรานต์ วนั
เข้าพรรษา ฯลฯเด็กเล็ก 
จ านวน 80 คน และ 
ผู้ปกครอง  โดยจัด
กิจกรรมตลอดปีตามวนั
ส าคัญ

        20,000        20,000         20,000         20,000         20,000  เด็กนักเรียนได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมอันดีและ
ร่วมสืบสานประเพณีและ
วนัส าคัญของชาติ

เด็กเล็กในศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมอันดี
ในประเพณี  และวนั
ส าคัญของชาติ

งานก่อนวยั
เรียนฯ

5 โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่ให้หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง  ตระหนักและ
เห็นความส าคัญของเด็ก
และเยาวชน

จัดกิจกรรมสร้างสรรค์
เพือ่เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลฯ

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

เด็กและเยาวชนเกิด
ความภาคภูมิใจใน
ตนเองและได้
แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง

งานก่อนวยั
เรียนฯ

6 โครงการปฐมนิเทศ เพือ่ให้ผู้ปกครองชุมชน
เข้าใจและมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของ
ศูนยเ์ด็กเล็กฯ

ผู้ปกครอง/ชุมชน/
นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก

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

ชุมชนและผู้ปกครอง
มีความรู้และเข้าใจใน
ระบบการจัด
การศึกษาในศูนยเ์ด็ก
เล็กฯ

งานก่อนวยั
เรียนฯ

7 โครงการปัจฉิมนิเทศน์นักเรียน เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดจัดกิจกรรมมอบ
ประกาศนียบัตรแก่เด็ก
เล็กทีจ่บการศึกษา ฯลฯ

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

เด็กเล็กเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
และเป็นการสร้าง
ก าลังใจในการศึกษา
ต่อในชัน้ทีสู่งขึน้

งานก่อนวยั
เรียนฯ
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

8 โครงการเยีย่มบ้านสานสัมพันธ์ 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

งานก่อนวยั
เรียนฯ

9 โครงการศึกษาเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง

เป็นค่าวทิยากร/ค่าป้าย/
ค่าของขวญั/ของก านัล 
ฯลฯ ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

เด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 80 คน ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไปศึกษา
จากสถานทีจ่ริงเช่น 
สถานีต ารวจ/
โรงพยาบาล วดั ศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียง

        10,000        10,000         10,000         10,000         10,000  เด็กนักเรียนได้ความรู้
จากประสบการณ์จริง

เด็กเล็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
เกิดการเรียนรู้จากส่ือ
จริง

งานก่อนวยั
เรียนฯ

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ในการปกป้อง เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เพือ่แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี  และกตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณ

เยาวชน  ประชาชน  ใน
เขตเทศบาลฯ

        30,000        30,000         30,000         30,000         30,000  เยาวชน,ประชาชนมี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตรย์

เยาวชนและ
ประชาชนมีส านึกถึง
ผู้มีพระคุณและมี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

งานก่อนวยั
เรียนฯ
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

11 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชน

 - เพือ่ส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต /เพือ่สร้าง
ภมูิคุ้มกันทางสังคมใหเ้ด็กและ
เยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชัน่และการโกง
ทุกรูปแบบ /เพือ่ส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนมีจิต
สาธารณะ และพร้อมทีจ่ะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพือ่รักษาประโยชน์ส่วนรวม

 - เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
 จ านวน ๒๐๐ คน เกิด
การตระหนักรู้ สามารถ
แยกแยะถูก ผิด ชัว่ ดี 
สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ทีไ่ด้รับมา
ปรับใช้กับตนเองและ
สังคมส่วนรวมได้อยา่งมี
ความสุข

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

 - เด็กและเยาวชนได้รับ
การปลูกฝังใหเ้ป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต /มี
ภมูิคุ้มกันทางสังคมไม่
ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชัน่และการโกงทุก
รูปแบบ /เด็กและ
เยาวชนมีจิตสาธารณะ 
และพร้อมทีจ่ะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน เพือ่
รักษาประโยชน์ส่วนรวม

กองการศึกษา

12 โครงการรณรงค์รักการอ่าน เพือ่ให้เด็ก เยาวชน  
ตลอดจน  ประชาชนมี
ความรักและสนใจการ
อ่านหนังสือมากขึน้

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลจัดประกวดการ
อ่านปีละ  1  คร้ัง

        20,000        20,000         20,000         20,000         20,000 60% ของเด็กและ
เยาวชน มีความเยาวชน 
มีความสนใจอ่านหนังสือ
มากขึน้

เด็ก เยาวชนมีความ
สนใจและรักการอ่าน
หนังสือมากขึน้

กองการศึกษา

13 โครงการค่ายเยาวชน เพือ่ให้เด็กและเยาวชน
ได้อยูร่่วมกัน  รู้จักการ
ท างานเป็นทีม  มีความ
รับผิดชอบ  และการ
ท างานเป็นทีม  มีความ
รับผิดชอบ และใช้เวลา
วา่งให้เป็นประโยชน์

จัดกิจกรรมสร้างสรรค์
เยาวชนในเขตเทศบาล
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

14 โครงการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน

เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนมีพฤติกรรมและ
มารยาททีดี่

จัดกิจกรรมหรือจัด
อบรมมารยาท  ส่งเสริม
พฤติกรรมอันดีงาม

        30,000        30,000         30,000         30,000         30,000 80% ของเด็กและ
เยาวชน มีมารยาทดีขึน้

เด็กและเยาวชนมี
พฤติกรรมและ
มารยาททีดี่ขึน้ มี
สัมมาคารวะ

กองการศึกษา
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

15 โครงการศูนยเ์ยาวชนระดับพืน้ที่
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอก
สถานศึกษา

เพือ่สนับสนุนการ
ด าเนินงานเยาวชนระดับ
พืน้ทีเ่พือ่สร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันปัญหายา
เสพติดในเยาวชนนอก
สถานศึกษา

จัดโครงการ/กิจกรรมใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
เยาวชนนอกสถานศึกษา
ในเขตเทศบาล

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

ปัญหายาเสพติดใน
เยาวชนนอก
สถานศึกษาในเขต
เทศบาล

กองการศึกษา

16 โครงการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้
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
เชือ่มโยงความรู้ภูมิ
ปัญญา

งานก่อนวยั
เรียนฯ

17 โครงการส่งเสริมออม เพือ่ส่งเสริมนิสัยรักการ
ออมประหยดัมัธยสัถ์

นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก

         2,000          2,000          2,000          2,000           2,000  เด็กนักเรียนรู้จัก
ประหยดั อดออม

เด็ก ๆ รู้จักการ
ประหยดัอดออม

งานก่อนวยั
เรียนฯ

18 โครงการประกวดค าขวญัต่อต้าน
การทุจริต

 - เพือ่เป็นการสร้างจิตส านึก
ด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้
เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน่
และการโกงทุกรูปแบบ /เพือ่
เสริมสร้างค่านิยมทีถู่กต้อง
ใหก้ับเด็กและเยาวชนใหเ้กิด
จิตส านึกทีจ่ะยึดมัน่ในการท า
ความดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต /
เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการ
เขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์
มีคุณค่าในทางภาษาทีส่ื่อถึง
การต่อต้านการทุจริต /เพือ่ให้
เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์ และ
สร้างสรรค์

เด็กและเยาวชนในเขต
พืน้ทีเ่ทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์ เกิดความ
ตระหนักรู้ ต่ืนตัวเห็น
ความส าคัญหันมาสนใจ
ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน่ทีเ่กิดขึน้และ
พร้อมทีจ่ะเป็นก าลัง
ส าคัญในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่และการ
โกงทุกรูปแบบ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  - เด็กและเยาวชนเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ 
70%

 - เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรม จริยธรรมไม่
ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชัน่และการโกงทุก
รูปแบบ /มีค่านิยมที่
ถูกต้อง มีจิตส านึกทีจ่ะ
ยึดมัน่ในการท าความดี มี
ความซ่ือสัตย์สุจริต /เด็ก
และเยาวชนได้ฝึกทักษะ
ในการเขียนค าขวัญอย่าง
สร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาทีส่ื่อถึงการต่อต้าน
การทุจริต / และรู้จักใช้
เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์
และสร้างสรรค์

กองการศึกษา
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

19 โครงการคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัว

 - เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมโครงการมี
บทบาทและมีโอกาสฝึก
ปฏบิัติท ากิจกรรมร่วมกัน อัน
ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์
สามัคคีในหมูค่ณะ /เพือ่ให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความ
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ และการรู้จัก
แบ่งปันซ่ึงกันและกัน /เพือ่ให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีการ
พฒันาด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และการอยูร่่วมใน
สังคม /เพือ่ใหผู้้ร่วมโครงการ
มีจิตส านึกและตระหนักถึง
บทบาทหน้าทีข่องตนเองและ
การมีส่วนร่วม /เพือ่ให้
ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนัก
ในความซ่ือสัตย์ มีจิต
สาธารณะ มีระเบียบวินัย /
เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมโครงการได้
ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว

 - ผู้ปกครอง นักเรียน 
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์และ
สูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000   - ผู้ปกครอง นักเรียน 
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์และ
สูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน
 ๓๐ คน

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
พฒันาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาแก่
เด็ก /ผู้เข้าร่วมโครงการมี
คุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ มี
ลักษณะนิสัยอันพงึ
ประสงค์ /ผู้เขช้าร่วม
โครงการมีจิตส านึก 
ตระหนักถึงบทบาท
หน้าทีข่องตน /ผู้เข้าร่วม
โครงการตระหนักใน
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มี
วินัย /ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เกีย่วกับสิทธิ
ของเด็กตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ /เพือ่ให้
ผู้เข้าร่วมโครงการลด
ภาระเส่ียงในการติดยา
เสพติด

กองการศึกษา

20 อาหารเสริม (นม) เพือ่ให้นักเรียนได้ด่ืมนม
ตลอดทัง้ปีการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เขาฉกรรจ์ จ านวน 850 
คน /ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ
 จ านวน 80 คน จ านวน 
260 วนั

    1,800,000    1,800,000     1,800,000     1,800,000     1,800,000  นักเรียนได้ด่ืมนมและมี
สุขภาพแข็งแรง

เด็กนักเรียนได้ด่ืมนม 
 และมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง

กองการศึกษา/
งานก่อนวยัเรียน

21 อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารทีส่ะอาด
ปลอดภัยและได้รับ
สารอาหารครบ  5  หมู่

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เขาฉกรรจ์ จ านวน 850 
คน อัตราคนละ 21 บาท
 จ านวน 200 วนั

    3,500,000    3,500,000     3,500,000     3,500,000     3,500,000  นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่
และได้รับประทานที่
สะอาดปลอดภัย

 เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ  5  
หมู ่ รับประทาน
อาหารทีส่ะอาด
ปลอดภัย

กองการศึกษา/
งานก่อนวยัเรียน

รวม 21 โครงการ 6,093,200   5,805,000  5,805,000   5,805,000   5,805,000   ผ.02-2.3



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่2  ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และสังคมทีม่ีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้
   2. ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ

2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพือ่ให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเร่ือง
ภัยยาเสพติด

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให้ความรู้
เกีย่วกับยาเสพติด

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

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองภัย
ของยาเสพติด

กองสาธารณสุขฯ

2 ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิน่

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
อาสาสมัครบริบาลท้องถิน่

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิน่ จ านวน 2 คนๆ
ละ 5,000 บาท/เดือน

120,000     120,000      120,000      120,000      120,000      อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิน่ได้รับ
ค่าตอบแทนตามอัตรา

ประชาชนใน
เทศบาลได้รับการ
ดูแล

กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

3 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึน้ทะเบียนสัตวต์ามโครงการ
สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

เพือ่ส ารวจจ านวน
ประชากรสุนัขและแมว
ในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบล
เขาฉกรรจ์

จ านวนประชากรสุนัข
และแมวในพืน้ทีไ่ด้รับ
การส ารวจอยา่งทัว่ถึง

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

จ านวนประชากร
สุนัขและแมวใน
พืน้ทีไ่ด้รับการ
ส ารวจและ
ด าเนินการฉีดวคัซีน
 ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไข้เลือดออก

เพือ่เป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไข้เลือดออก

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

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-2.4



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

5 โครงการเฝ้าระวงั  ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชือ้อุบัติใหม่และโรค
ติดเชือ้อุบัติซ้ า ในชุมชน

 -เพือ่สนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ 
 และการป้องกันโรคติด
เชือ้อุบัติใหม่ และโรคติด
เชือ้อุบัติซ้ า ในชุมชน

จัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองโรคติดเชือ้อุบัติใหม่
 และโรคติดเชือ้อุบัติซ้ า
 แก่ประชาชนในชุมชน

 -  - 10,000 10,000 10,000 ให้ความรู้แก่ประชาชน
เร่ืองโรคติดเชือ้อุบัติใหม่ 
และโรคติดเชือ้อุบัติซ้ า

ประชาชนมีความรู้ 
 ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติเชือ้อุบัติใหม่ 
และโรคติดเชือ้อุบัติ
ซ้ า ในชุมชน

กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

6 โครงการยทุธศาสตร์สระแก้ว เมือง
แห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี วถิี
พอเพียง

เพือ่เป็นค่าด าเนินงาน
คณะกรรมการหมูบ่้าน/
ชุมชน เพือ่ให้คณะ 
กรรมการหมูบ่้าน/ชุมชน
 น างบประมาณไป
ขับเคล่ือนตามแผน
ยทุธศาสตร์จังหวดั
สระแก้ว เมืองแห่ง
ความสุข ภายใต้ 4 ดี วถิี
พอเพียง

จ่ายเป็นค่าด าเนิน งาน
ตามโครงการ
ยทุธศาสตร์สระแก้ว
เมืองแห่งความสุข 
ภายใต้ 4 ดี วถิีพอเพียง 
เช่น การด าเนินงาน
หมูบ่้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯลฯ

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

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

กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

7 โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

เพือ่ด าเนินการฉีดวคัซีน
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

จ านวนประชากรสุนัข/
แมว ทัง้ทีม่ีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของ จากการ
ส ารวจของเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์

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

สุนัขและแมวใน
พืน้ทีไ่ด้รับการฉีด
วคัซีน ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ได้ครอบคลุม 
ทัว่ทัง้พืน้ที่

กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

8 โครงการสุขภาพดีวถิีไทย โดยการ
ใช้สมุนไพรใกล้ตัว

 -เพือ่ให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้สมุนไพรใกล้ตัวในการ
รักษา

 ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเร่ือง
สมุนไพรใกล้ทีตั่ว
สามารถใช้รักษาโรค

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ให้ความรู้แก่ประชาชน
เร่ืองสมุนไพรใกล้ตัวที่
สามารถใช้รักษาโรค

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเร่ือง
สมุนไพร และมี
สุขภาพทีดี่

กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

ผ.02-2.4



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

9 โครงการสุขาภิบาลอาหาร เพือ่ให้ผู้ประกอบการ
ด้านอาหารในเขต
เทศบาลมีความรู้เร่ือง
สุขาภิบาลอาหาร/
เพือ่ให้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้บริโภค
อาหารทีส่ะอาดและ
ปลอดภัย

อบรมให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหารแก่
ผู้ประกอบการด้าน
อาหาร/ตรวจเฝ้าระวงั
สารปนเปือ้นในอาหาร

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

กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

10 โครงการวางแผนครอบครัวสุนัข/
แมวเพือ่แก้ไขปัญหาสุนัขและแมว
จรจัดอยา่งยัง่ยนื

เพือ่ควบคุมจ านวน
ประชากรสัตวพ์าหะน า
โรคและลดความเส่ียงต่อ
การเกิดโรคพิศสุนัขบ้าทัง้
ในคนและสัตว์

ด าเนินการท าหมันสุนัข
และแมวในเขตเทศบาล

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

สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลมีการ
วางแผนครอบครัว

กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

11 โครงการส ารวจล้างท่อน้ าทิง้ในเขต
เทศบาล

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

ส ารวจ ล้าง และท า
ความสะอาดท่อน้ าทิง้ใน
เขตเทศบาล

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

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

กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

12 โครงการรณรงค์ให้ความรู้เร่ืองโรค
ไข้เลือดออก

เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้
เร่ืองโรคไข้เลือดออก

จัดท าการ
ประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้
เกีย่วกับโรคไข้เลือดออก

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

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเร่ือง
การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

ผ.02-2.4



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

13 โครงการรณรงค์ต่อต้านและให้
ความรู้เร่ืองโรคแล็ปโตสไปโรซีส 
(โรคฉีห่นู)

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
การป้องกันโรคโรคแล็ป
โตสไปโรซีส (โรคฉีห่นู)

จัดท าการ
ประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้
เกีย่วกับโรคแล็ปโตสไป
โรซีส   (โรคฉีห่นู)

10,000      10,000       10,000        10,000        10,000        อัตราการแพร่ระบาดของ
โรคแล็ปโตสไปโรซีส 
(โรคฉีห่นู)ลดลง

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเร่ือง
การป้องกันโรคแล็ป
โตสไปโรซีส   (โรค
ฉีห่นู)

กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

14 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออก
ก าลังกาย

เพือ่ให้ประชาชนมี
กิจกรรมการออกก าลัง
กาย

กิจกรรมส่งเสริมการ
ออกก าลังกายให้กับ
ประชาชน

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

ประชาชนเห็น
ความส าคัญของ
การออกก าลังกาย
และเข้าร่วมใน
กิจกรรมทีจ่ัดขึน้

กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

15 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล

เพือ่ให้ผู้สูงอายไุด้รับ
ความรู้และเกิดทักษะใน
การดูแลสุขภาพตนเอง
ได้อยา่งถูกต้อง

ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล 100,000     100,000      100,000      100,000      100,000      ผู้สูงอายทุีม่ีความรู้และ
เกิดทักษะในการดูแล
สุขภาพตนเองได้อยา่ง
ถูกต้อง

ผู้สูงอายไุด้รับการ
เอาใจใส่และ
สามารถดูแลตนเอง
ในเบือ้งต้นได้

กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

16 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมบริเวณตลาดสดเขา
พระจันทร์ไม้งาม

เพือ่ส่งเสริม พัฒนา
ยกระดับตลาดสดให้ได้
มาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาล

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือยาฆ่าเชือ้ต่างๆ
และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

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

ประชาชนได้ใช้
บริการตลาดสดที่
สะอาดได้มาตรฐาน
ตามหลักสุขาภิบาล

กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

17 โครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ เพือ่ให้ประชาชนมีเป็น
ความรู้ ความเข้าใจทีถ่
ถูกต้องเกีย่วกับโรคเอดส์

จัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองโรคเอดส์ให้แก่
ประชาชนในชุมชน

10,000      10,000       10,000        10,000        10,000        จัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองโรคเอดส์และวธิกีาร
ป้องกันโรคเอดส์แก่
ประชาชนในชุมชน

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจทีถู่กต้อง
เกีย่วกับโรคเอดส์/
อัตราการเกิดโรค
เอดส์ลดลง

กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

18 โครงการควบคุมประชากรเพือ่ลด
ผลกระทบของลิงแสมต่อชุมชน

เพือ่ลดจ านวนประชากร
ลิงแสมในสวนรุกขชาติ
เขาฉกรรจ์

จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ใน
การท าหมันและ
คุมก าเนิดลิงแสมใน
สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์

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

จ านวนประชากรลิง
แสมลดลง/ลด
ผลกระทบของลิง
แสมต่อชุมชน

กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

19 โครงการเฝ้าระวงั ป้องกันและ
ควบคุมโรคมือเท้าปากในสถานศึกษา

เพือ่สนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ
 และการป้องกันโรคมือ
เท้าปากในสถานศึกษา

จัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองโรคมือเท้า ปาก 
แก่ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองในการ
ป้องกันและควบคุม 
โรคมือเท้าปากใน
สถานศึกษา

10,000      10,000       10,000        10,000        10,000        จัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองโรคมือเท้า ปาก แก่
ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง

ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ป้องกันและควบคุม 
โรคมือเท้าปากใน
สถานศึกษา

กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

20 โครงการเฝ้าระวงัป้องกันอุบัติเหตุ  
และการจมน้ าในเด็กวยัเรียน

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

จัดกิจกรรมให้ความรู้
และฝึกทักษะการเอา
ชีวติรอดจากการจมน้ า
และทักษะการช่วยชีวติ
ผู้ประสบภัยทางน้ าแก่
เด็กวยัเรียน

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

เด็กวยัเรียนมี
ความรู้และมีทักษะ
การเอาชีวติรอด
จากการจมน้ า และ
มีทักษะในการ
ช่วยชีวติ
ผู้ประสบภัยทางน้ า

กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

21 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพือ่สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้ชุมชน

200,000     200,000      200,000      200,000      200,000      ประชาชนในเขตเทศบาล
ทัง้ 10 ชุมชน

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีคุณภาพ
ชีวติทีดี่ขึน้

กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

รวม 21 โครงการ 981,400    1,381,400   1,391,400   1,391,400   1,391,400   
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่6  ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
   2. ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน
ในโรงเรียนในการคัดแยก
ขยะ/สนับสนุนการด าเนิน
โครงการธนาคารขยะใน
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/

งานก าจัด
ขยะฯ

2 โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย
ของ อปท. (ZERO Waste 
Thailand)

เพือ่ด าเนินกิจกรรมใน
การลดจ านวนขยะมูล
ฝอยในพืน้ที่

จัดกิจกรรมในการลด
จ านวนขยะมูลฝอยในพืน้ที่

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

ปริมาณขยะมูลฝอย
ลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ/

งานก าจัด
ขยะฯ

3 โครงการคัดแยกขยะ กระตุ้นจิตส านึกในการ
คัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน  เพือ่ลด
ปริมาณขยะและรักษา
สภาพแวดล้อม

จัดกิจกรรมรณรงค์การคัด
แยกขยะในครัวเรือน

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

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

กอง
สาธารณสุขฯ/

งานก าจัด
ขยะฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครท้องถิน่รักษ์โลก ร่วมใจ
คัดแยกขยะในชุมชน

พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครท้องถิน่รักษ์
โลก ร่วมใจคัดแยกขยะ
ในชุมชน

จัดกิจกรรม/อบรม/
สัมมนาพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครท้องถิน่รักษ์โลก
 ร่วมใจคัดแยกขยะในชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรมให้ความรู้
อาสาสมัครท้องถิน่รักษ์
โลก ร่วมใจคัดแยกขยะ
ในชุมชน

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

กอง
สาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

5 โครงการป้องกันน้ าท่วมพืน้ทีชุ่มชน เพือ่ป้องกันน้ าท่วมพืน้ที่
ชุมชน ในพืน้ทีเ่ส่ียงภัย
น้ าท่วม

ป้องกันน้ าท่วมพืน้ทีชุ่มชน 
ในพืน้ทีเ่ส่ียงภัยน้ าท่วม

180,000,000    -                -           -              -              ป้องกันน้ าท่วมพืน้ที่
ชุมชน ในพืน้ทีเ่ส่ียงภัย
น้ าท่วม

ป้องกันน้ าท่วม
พืน้ทีชุ่มชน ในพืน้ที่
เส่ียงภัยน้ าท่วม

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดภายใน
ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์

เพือ่ป้องปรามและระวงั
เหตุ ตรวจจับเหตุในเขต
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายใน
เขตเทศบาล จ านวน 10 
ชุด พร้อมทัง้จัดท าศูนย์
ควบคุมกล้องวงจรปิด 
บริเวณศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ

-                    9,500,000    -              -           -              กล้องวงจรปิดภายในเขต
เทศบาล จ านวน 10 ชุด

ได้เฝ้าระวงัรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพยสิ์น
ของทางราชการ
และประชาชนผู้มา
รับบริการ

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวภายในเขตเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์

เพือ่ให้หอกระจายข่าวได้
เชือ่มโยงถึงกัน

ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวภายในเขต
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
จ านวน 6 ชุมชน โดย
เปล่ียนอุปกรณ์ต่างๆ ตาม
แบบเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์ก าหนด

600,000          -                -                          -   -              จ านวน 6 ชุมชน ประชาชนได้รับ
ข่าวสารจากการ
ประชาสัมพันธผ่์าน
หอกระจายข่าว
ชุมชน

กองช่าง
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ
ผนังกัดเซาะ ชุมชนรุ่งอรุณ ม.4

เพือ่ให้ประชาชนมี
สวนสาธารณะประกอบ
กิจกรรมสันทนาการและ
สถานทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ
ผนังกัดเซาะ ชุมชนรุ่งอรุณ
 ม.4 เพือ่เป็นสถานที่
พักผ่อนหยอ่นใจและเป็น
สถานทีอ่อกก าลังกายโดย 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัด
สวนหยอ่ม ปลูกต้นไม้ 
พร้อมทัง้ระบบการรดน้ า/
ก่อสร้างทางเดินเพือ่ออก
ก าลังกาย/ติดต้ังเคร่ืองเล่น
 เคร่ืองออกก าลังกาย/
ก่อสร้างปฏิมากรรมต่างๆ 
เพือ่เป็นจุดเช็คอิน/
ก่อสร้างศาลาพักผ่อน/
งานอืน่ๆ ตามแบบ
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
ก าหนด

6,500,000        -                -              -              -              มีสถานทีพ่ักผ่อนหยอ่น
ใจและเป็นสถานทีอ่อก
ก าลังกาย จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหยอ่นใจ
และเป็นสถานที่
ออกก าลังกาย

กองช่าง
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ
น้ าสาธารณะหนองขอนและ
ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติเนือ่งในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธบีรมราชาภิเษก

เพือ่ให้ประชาชนมี
สวนสาธารณะประกอบ
กิจกรรมสันทนาการและ
สถานทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อม
ก่อสร้างลู่วิง่ รอบสระน้ า
สาธารณะหนองขอนและ
ก่อสร้างสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติเนือ่งใน
โอกาสมหามงคลพระราช
พิธบีรมราชาภิเษก  ชุมชน
อนุรักษ์บ้านหนองขอน 
ประกอบด้วย ก่อสร้างลู่วิง่
 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร ปูด้วย
พาราแอสฟัลท์ฯ/งาน
ก่อสร้างร้ัว สูง 0.60 เมตร 
รอบทีส่าธารณะ ตามแบบ
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
ก าหนด/งานระบายน้ า 
ระบบประปา งานส่ิง
อ านวยความสะดวก เพือ่
บริการประชาชน/งาน
ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระ
เกียรติ จ านวน 1 ป้าย

        6,500,000 -             -           -           -           มีสถานทีพ่ักผ่อนหยอ่น
ใจและเป็นสถานทีอ่อก
ก าลังกาย จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมี
สวนสาธารณะ
ประกอบกิจกรรม
สันทนาการและ
สถานทีพ่ักผ่อน
หยอ่นใจ

กองช่าง

ผ.02-2.5



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
เกาะกลางถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 317

เพือ่ให้เกาะกลางถนน
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 317 มีภูมิ
ทัศน์ทีส่วยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
เกาะกลางถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 317 
กม.ที ่131+591 ถึง 
132+415 ด้านซ้ายและ
ขวาทาง   ระยะทางรวม  
 1,170 เมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
ก าหนด

        1,900,000 -             -           -           -           เกาะกลางถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 317มี
ภูมิทัศน์ทีส่วยงาม

เกาะกลางถนนทาง
หลวงแผ่นดิน
หมายเลข 317มีภูมิ
ทัศน์ทีส่วยงาม

กองช่าง

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหน้า
อ าเภอเขาฉกรรจ์ (ทางสาย 3100)

เพือ่ให้ถนนหน้าอ าเภอ
เขาฉกรรจ์ (ทางสาย 
3100) มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหน้า
อ าเภอเขาฉกรรจ์ (ทางสาย
 3100) ระยะทาง 920 
เมตร ท าการก่อสร้างทาง
วิง่ออกก าลังกายและทาง
ส าหรับปัน่จักรยาน ติดต้ัง
ไฟส่องสวา่ง ตามแบบ
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
ก าหนด

        1,900,000 -             -           -           -           ถนนหน้าอ าเภอเขา
ฉกรรจ์ (ทางสาย 3100) 
มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม
ระยะทางรวม 920 เมตร

ถนนหน้าอ าเภอเขา
ฉกรรจ์ (ทางสาย 
3100) มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม

กองช่าง

12 โครงการขุดลอกคลองภายในเขต
เทศบาลต าบลเขาฉกรรรจ์

แหล่งน้ าในการเกษตร 
และเป็นทีก่ักเก็บน้ าใน
ฤดูน้ าหลาก

ด าเนินการขุดลอกคลอง
ภายในเขตเทศบาลต าบล
เขาฉกรรรจ์  โดยขุดคลอง
ยาง,คลองวงัจิก,คลองอี
เหลา,คลองตะเคียน,คลอง
นางนอน ตามแบบ
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
ก าหนด

-                    -                -                          -   300,000     ขุดลอกคลองภายในเขต
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรรจ์ จ านวน 5 แห่ง

ประชาชนได้ใช้
แหล่งน้ าใน
การเกษตร และ
เป็นทีก่ักเก็บน้ าใน
ฤดูน้ าหลาก

กองช่าง

รวม 12 โครงการ 197,520,000   9,620,000   120,000    120,000    420,000    

ผ.02-2.5



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่4  ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวฒันธรรม
   2. ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 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 มี
สุขภาพแข็งแรง

ประชาชนและ
เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรงประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน

กอง
การศึกษา/
งานกีฬาฯ

2 โครงการฝึกอบรมกีฬาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ให้เยาวชนมีทักษะ
และพัฒนาการเล่นกีฬา
สากลประเภทต่าง ๆ  
เข้าใจกฏ  กติกาอยา่ง
ถูกต้อง

เยาวชน ในเขตเทศบาล
ฯจ านวน  50 คน 
อบรมทักษะกีฬา
ฟุตบอล, วา่ยน้ า, 
วอลเล่ยบ์อล เป็นต้น

        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000  80%  ของเยาวชนมี
ความรู้และเข้าใจใน  กฎ
กติกา การเล่นกีฬา

เยาวชนเกิดทักษะ
เข้าใจกฎ กติกา  
การเล่นอยา่งถูกต้อง

กอง
การศึกษา/
งานกีฬาฯ

3 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  มี
สุขภาพแข็งแรง

กอง
การศึกษา/
งานกีฬาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-2.6



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

4 โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ เพือ่อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ไทย

จัดงานตักบาตรเทโว
โรหนะปีละ  1  คร้ัง  
วนัแรม 2 ค่ า เดือน  11

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

ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีอัน
ดีงามของไทยให้คง
อยูต่่อไป

กอง
การศึกษา/
งานศาสนาฯ

5 โครงการจัดงานวนัลอยกระทงและ
แข่งขันเรือพายพืน้บ้าน

เพือ่อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ไทย

จัดงานวนัลอยกระทง  
และแข่งขันเรือพายปีละ
 1 คร้ังในวนัขึน้ 1 ค่ า 
เดือน  12  ของทุกปี

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

ประชาชนตลอดจน
เยาวชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณี
อันดีงามของไทย
ต่อไป

กอง
การศึกษา/
งานศาสนาฯ

6 โครงการจัดงานวนัสงกรานต์ วนั
ครอบครัว และวนัผู้สูงอายุ

เพือ่อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ไทย

จัดงานวนัสงกรานต์ วนั
ครอบครัว และวนั
ผู้สูงอาย ุ ปีละ 1 คร้ังใน
เดือนเมษายนของทุกปี

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

ประชาชนตลอดจน
เยาวชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณี
อันดีงามของไทย
ต่อไป

กอง
การศึกษา/
งานศาสนาฯ

7 โครงการแห่เทียนพรรษาและวนั
อาสาฬหบูชา

เพือ่รักษาและฟืน้ฟู
ประเพณี  อันดีงามของ
ไทย

กิจกรรมถวายเทียน
พรรษาปีละ 1 คร้ัง  ใน
วนัขึน้  15  ค่ าเดือน 8

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

เด็กและเยาวชน
ตลอดจนประชาชน 
 ได้ร่วมกันสืบทอด 
ประเพณี อันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
ต่อไป

กอง
การศึกษา/
งานศาสนาฯ

8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยั ท้องถิน่ไทย ผ่านการเล่น 
(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการ
การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยัภายนอกห้องเรียน

จัดการฐานความรู้ต่างๆ
 ภายนอกห้องเรียนแก่
เด็กปฐมวยั

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

เด็กปฐมวยัมี
พัฒนาการทีดี่และ
มีสุขภาพแข็งแรง

กอง
การศึกษา/
งานศาสนาฯ

รวม 8 โครงการ 1,210,000   1,210,000   1,210,000   1,210,000   1,210,000    

ผ.02-2.6



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่2  ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และสังคมทีม่ีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้
   2. ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ

2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เพือ่ให้เทศบาลได้มีโรง
ฆ่าสัตวท์ีถู่กหลัก
สุขาภิบาลในการช าแหละ
เนือ้สัตวจ์ าหน่ายแก่
ผู้บริโภค

ก่อสร้างและจัดหาวสัดุ 
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน

                -               -                 -                 -    20,000,000 เทศบาลมีโรงฆ่าสัตวท์ี่
ถูกหลักสุขาภิบาล

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้บริโภค
เนือ้สัตวท์ีผ่่านการ
ช าแหละอยา่งถูก
หลักสุขาภิบาล

กอง
สาธารณสุข
ฯ/กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-2.7



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

2 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ บริเวณ
ทีส่าธารณะหนองขอน

เพือ่ให้ประชาชนมีสนาม
กีฬาทีไ่ด้มาตรฐาน
ประกอบกิจกรรม
สันทนาการ

ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์ บริเวณที่
สาธารณะหนองขอน 
ประกอบด้วย งานปรับพืน้ที ่
ถมดิน เนือ้ทีป่ระมาณ 20 
ไร่/งานก่อสร้างร้ัวรอบสนาม/
งานระบบอืน่ๆ เช่น งาน
ระบบไฟฟ้า งานระบายน้ า/
งานก่อสร้างสนามฟุตบอล
พร้อมลู่วิง่มาตรฐาน 8 ลู่วิง่ 
(ลู่ดิน) จ านวน 1 สนาม ตาม
แบบมาตรฐานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย และตามแบบ
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
ก าหนด/งานปรับปรุงภูมิทัศน์
 งานไฟฟ้าอาคารและไฟฟ้า
ส่องสวา่ง

4,000,000    -              -                -                -                 เพือ่ให้ประชาชนมีสนาม
กีฬาทีไ่ด้มาตรฐาน
ประกอบกิจกรรม
สันทนาการ จ านวน 1 
แห่ง

ประชาชนมีสนาม
กีฬาทีไ่ด้มาตรฐาน
ประกอบกิจกรรม
สันทนาการ

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์ ชุมชนบ้านเก่าอุดม
สุข

เพือ่ใช้ในการจัดกิจกรรม
ของประชาชนในชุมชน

ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชน
บ้านเก่าอุดมสุข โดยท าการ
ซ่อมแซมอาคารทีช่ ารุด
,เปล่ียนหลังคา,ฝ้าเพดาน
,ผนังกัน้ห้อง งานฝ้าอาคาร 
และงานอืน่ๆ ตามแบบ
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
ก าหนด

-                -              300,000       -                -                 จ านวน 1 หลัง ประชาชนได้ใช้พืน้ที่
ในการจัดกิจกรรม
ของชุมชน

กองช่าง

ผ.02-2.7



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์ ชุมชนสันติสุข

เพือ่ใช้ในการจัดกิจกรรม
ของประชาชนในชุมชน

ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาอเนกประสงค์ชุมชน
สันติสุข โดยท าการซ่อมแซม
อาคารทีช่ ารุด,เปล่ียนหลังคา
,ฝ้าเพดาน,ผนังกัน้ห้อง งาน
ฝ้าอาคาร และงานอืน่ๆ ตาม
แบบเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์ก าหนด

250,000      -              -                -                -                 จ านวน 1 หลัง ประชาชนได้ใช้พืน้ที่
ในการจัดกิจกรรม
ของชุมชน

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างสะพานลอย 1)ก่อสร้างสะพานลอย 
จ านวน 1 จุด บริเวณหน้า
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วทิยาคม

-                -              -                6,000,000    -                 ก่อสร้างสะพานลอย
จ านวน 2 จุด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

2)ก่อสร้างสะพานลอย 
จ านวน 1 จุด บริเวณหน้า
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์

-                -              -                -            6,000,000     กองช่าง

รวม 5 โครงการ 4,250,000   -              300,000      6,000,000   26,000,000  

เพือ่ก่อสร้างสะพานลอย
ให้ประชาชนในชุมชนมี
ความปลอดภัยในการ
สัญจร

ผ.02-2.7



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่6  ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
   2. ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ

2.8 แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม

 -เพือ่สนับสนุนกิจกรรม
ตามโครงการ 1 อปท. 1 
ถนน ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรมตาม
โครงการ 1 อปท. 1 
ถนน ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

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

ประชาชนมี
สภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติทีดี่

กองสาธารณสุขฯ/
งานส่ิงแวดล้อม

2 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนือ่งมาจากพระราชด าริฯ

เพือ่สนับสนุนการด าเนิน
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอัน
เนือ่งมาจากพระราชด าริฯ

จัดท าโครงการ/
กิจกรรมทีเ่กีย่วกับ
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอัน
เนือ่งมาจาก
พระราชด าริฯ

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

ประชาชนสามารถ
น าโครงการ
เกีย่วเนือ่งโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริฯ มา
ปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์

กองสาธารณสุขฯ/
งานส่ิงแวดล้อม

3 โครงการปลูกต้นไม้เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่
เขียว ลดภาวะโลกร้อน

เพือ่ให้ประชาชน
ตระหนักในคุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อม และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอัน
เป็นสาธารณะร่วมกัน

ประชาชนร่วมกันปลูก
ต้นไม้ อยา่งน้อยคนละ 
1 ต้น ต่อปี

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

กองสาธารณสุขฯ/
งานส่ิงแวดล้อม

รวม 3 โครงการ 110,000    110,000    110,000    110,000    110,000    

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-2.8



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่2  ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และสังคมทีม่ีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้
   2. ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ

2.9 แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่จ่ายเป็นเงินเบีย้ยงั
ชีพผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 10 
ราย

        60,000         60,000        60,000        60,000         60,000 ผู้ป่วยเอดส์จ านวน 10 
ราย  ได้รับเงินเบีย้ยงัชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงิน
เบีย้ยงัชีพตามสิทธิ

ส านักปลัดฯ/
งานสวสัดิการฯ

2 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายเป็นเงินเบีย้ยงั
ชีพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอาย ุจ านวน 1,000
 ราย

    7,000,000     7,200,000    7,700,000    8,200,000     8,900,000 ผู้สูงอาย ุจ านวน 1,000 
ราย  ได้รับเงินเบีย้ยงัชีพ

ผู้สูงอาย ุได้รับเงิน
เบีย้ยงัชีพตามสิทธิ

ส านักปลัดฯ/
งานสวสัดิการฯ

3 เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยพิการ เพือ่จ่ายเป็นเงินเบีย้ยงั
ชีพผู้ป่วยพิการ

ผู้ป่วยพิการ จ านวน 
200 ราย

    1,500,000     1,550,000    1,600,000    1,650,000     1,700,000 ผู้ป่วยพิการ จ านวน 200
 ราย  ได้รับเงินเบีย้ยงัชีพ

ผู้ป่วยพิการได้รับ
เงินเบีย้ยงัชีพตาม
สิทธิ

ส านักปลัดฯ/
งานสวสัดิการฯ

รวม 3 โครงการ 8,560,000   8,810,000   9,360,000   9,910,000   10,660,000  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-2.9



แบบ ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  ฟื้นฟแูหล่งทอ่งเที่ยวใหม้คีวามปลอดภยั และปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเปน็แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนเิวศ

                     และเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพฒันาการทอ่งเที่ยว กฬีา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม

   3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชงินิเวศ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเขา

ฉกรรจ์
เพื่อค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนนิกจิกรรมส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวเขาฉกรรจ์

ด าเนนิกจิกรรมส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวเขาฉกรรจ์
 ต่างๆ เช่น แรลล่ี  ปั่น
จักรยาน เดิน-วิง่ ฯลฯ

450,000     450,000     450,000     450,000     450,000     มนีกัทอ่งเที่ยวในแหล่ง
ทอ่งเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น

มนีกัทอ่งเที่ยวใน
แหล่งทอ่งเที่ยว
ได้มากยิ่งขึ้น

ส านกัปลัดฯ

รวม 1 โครงการ 450,000    450,000    450,000    450,000    450,000    

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02-3.1



แบบ ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  ฟื้นฟแูหล่งทอ่งเที่ยวใหม้คีวามปลอดภยั และปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเปน็แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนเิวศ

                     และเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพฒันาการทอ่งเที่ยว กฬีา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม

   3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชงินิเวศ
3.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงสถานที่ทอ่งเที่ยว

เขาฉกรรจ์ เพื่อจัดกจิกรรมไหว้พระ
เกา้ถ้ า วัดถ้ าเขาฉกรรจ์ วัดรัตคีรี 
วัดถ้ าแกว้พลายชุมพล

เพื่อดึงดูดนกัทอ่งเที่ยว
ใหม้าเที่ยวเขาฉกรรจ์

ปรับปรุงสถานที่ทอ่งเที่ยว
เขาฉกรรจ์ เพื่อจัดกจิกรรม
ไหว้พระเกา้ถ้ า วัดถ้ าเขา
ฉกรรจ์ วัดรัตคีรี วัดถ้ าแกว้
พลายชุมพล โดยท าการ
จัดท าทางเข้าถ้ าต่างๆ/
จัดท าปา้ยแสดงชื่อถ้ าพร้อม
ประวัติ/จัดท าไฟฟา้แสง
สว่างภายในถ้ า/จัดท าลาน
กจิกรรม/จัดท าราวกนัตก 
ตามแบบเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์ก าหนด

490,000     -           -           -           -           นกัทอ่งเที่ยวใหม้าเที่ยว
เขาฉกรรจ์มากขึ้น

มนีกัทอ่งเที่ยวใหม้า
เที่ยวเขาฉกรรจ์
มากขึ้น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการปรับปรุงภมูทิศันส์ถานที่
ทอ่งเที่ยววัดรัตนคีรี ชุมชนสันติสุข

เพื่อดึงดูดนกัทอ่งเที่ยว
ใหม้าเที่ยวเขาฉกรรจ์

ปรับปรุงภมูทิศันส์ถานที่
ทอ่งเที่ยววัดรัตนคีรี ชุมชน
สันติสุข  โดยปรับปรุง
บริเวณด้านหนา้พระยืน 
ปรับปรุงภมูทิศันจ์ัดสวนไม้
ดอกไมป้ระดับ และงาน
อื่นๆตามแบบเทศบาลต าบล
เขาฉกรรจ์ก าหนด

-           -           -           -           450,000     นกัทอ่งเที่ยวใหม้าเที่ยว
เขาฉกรรจ์มากขึ้น

มนีกัทอ่งเที่ยวใหม้า
เที่ยวเขาฉกรรจ์
มากขึ้น

กองช่าง

รวม 2 โครงการ 490,000    -              -              -              450,000    
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แบบ ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  ฟื้นฟแูหล่งทอ่งเที่ยวใหม้คีวามปลอดภยั และปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเปน็แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนเิวศ

                     และเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพฒันาการทอ่งเที่ยว กฬีา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม

   3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชงินิเวศ
3.3 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างจุดชมวิวบนเขา

ฉกรรจ์ (sky walk)
เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
เขาฉกรรจ์

กอ่สร้างจุดชมวิวบนเขา
ฉกรรจ์ (sky walk)

30,000,000    -               -              -               -               มชีมวิวบนเขาฉกรรจ์ 
(sky walk)

เพื่อส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวเขาฉกรรจ์

กองช่าง

รวม 1 โครงการ 30,000,000  -              -             -              -              

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่7  ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการทีม่ีประสิทธภิาพ
   4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

จ่ายเป็นเงินเดือน
นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี

      756,000       756,000       756,000       756,000       756,000 ส านักปลัดฯ

จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งของนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี

      240,000       240,000       240,000       240,000       240,000

จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ของนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี

      240,000       240,000       240,000       240,000       240,000

จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการนายกฯ  และที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี

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

จ่ายเป็นค่าตอบแทนของ
ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ  และสมาชิก
สภาเทศบาล

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน  
ค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่ง และ
ค่าตอบแทนพิเศษของ
นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี เลขาฯ
ทีป่รีกษาฯ ประธานสภา
ฯ รองประธานสภาฯ 
และสมาชิกสภาเทศบาล
รวมถึงสวสัดิการต่างฯลฯ

ผู้บริหารมีขวญัและ
ก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานและให้
เกิดการพัฒนาและ
ประสิทธภิาพสูงสุด

นายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี
ได้รับเงินเดือน 
ค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่ง และ
ค่าตอบแทนพิเศษ
ตามทีก่ าหนด
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

2 ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ (ฝ่าย
ประจ า)

เพือ่จ่ายเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิน่

จ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาล
 จ านวน  12 อัตรา

    4,249,860     4,374,640     4,500,260 4,628,760    4,757,160    พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเดือนตามสิทธิ

ส านักปลัดฯ

จ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จ านวน  8  อัตรา

2,988,900    3,048,780    3,109,260        3,170,940     3,233,820 กองคลัง

จ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จ านวน  1  อัตรา

210,840      218,400      226,080            233,760       241,440 ตรวจสอบ
ภายใน

3 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชัว่คราว  เงิน
เพิม่ตามวฒิุ  และเงิน
เพิม่พิเศษ พ.ส.ร.ให้แก่
พนักงานเทศบาล

จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพ
ชัว่คราว เงินเพิม่ตามวฒิุ และ
เงินเพิม่พิเศษ พ.ส.ร. ให้แก่
พนักงานเทศบาล

         4,200          4,200          4,200          4,200          4,200 พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเพิม่ต่างๆตามที่
ก าหนด

พนักงานเทศบาลมี
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

ส านักปลัดฯ

จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพ
ชัว่คราว เงินเพิม่ตามวฒิุ และ
เงินเพิม่พิเศษ พ.ส.ร. ให้แก่
พนักงานเทศบาล

        72,000         72,000         72,000         72,000         72,000 กองคลัง

4 เงินประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาล /
รองปลัดฯ/นักบริหาร

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

จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง
ส าหรับผู้ทีด่ ารงต าแหน่ง
ปลัดเทศบาล/รองปลัดฯ/
หัวหน้าส านัก/หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ

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

ส านักปลัดฯ

จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง
ส าหรับผู้ทีด่ ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย 
ฯลฯ

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

พนักงานเทศบาลมี
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธภิาพ
สูงสุด

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 ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

5 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจ าของเทศบาล

จ่ายเป็นค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจ าของเทศบาล  
จ านวน 1 อัตรา

280,000      288,960      298,200      308,040      323,760      ลูกจ้างประจ าได้รับ
เงินค่าจ้างตามสิทธิ

ลูกจ้างประจ ามี
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

ส านักปลัดฯ

6 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/พนักงาน
จ้างตามภารกิจ พนักงานของ
เทศบาล

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างของ
พนักงานจ้างของเทศบาล
 ฯลฯ

จ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง
เทศบาล จ านวน 7 อัตรา

    1,079,880     1,105,920     1,133,040 1,161,120    1,190,400    ส านักปลัดฯ

จ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง
เทศบาล จ านวน 7 อัตรา

      809,400       820,200       831,480 843,240      855,480      กองคลัง

7 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชัว่คราวและเงิน
เพิม่ต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง ฯลฯ

จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพ
ชัว่คราวและเงินเพิม่ต่าง ๆ 
ให้แก่พนักงานจ้าง  จ านวน 7 
อัตรา

        48,000         48,000         48,000 48,000        48,000        ส านักปลัดฯ

จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพ
ชัว่คราวและเงินเพิม่ต่าง ๆ 
ให้แก่พนักงานจ้าง  จ านวน 7 
อัตรา

        99,900         94,140         87,360 77,700        71,940        กองคลัง

8 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่  อปท.

401,190      414,100      427,200      440,670      455,120      ส านักปลัดฯ

244,500      249,670      256,760      263,990      271,370      กองคลัง
17,570        18,200        18,840        19,480        20,120        ตรวจสอบ

ภายใน

9 ค่าเบีย้ประชุม เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ประชุม
ให้กรรมการทีส่ภา
เทศบาลแต่งต้ังขึน้ ฯลฯ

จ่ายเป็นค่าเบีย้ประชุมให้
กรรมการทีส่ภาเทศบาลแต่งต้ัง
ขึน้  ฯลฯ

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

กรรมการทีส่ภา
เทศบาลแต่งต้ัง
ได้รับค่าเบีย้ประชุม

ส านักปลัดฯ

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล 
เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง  เงินประโยชน์ตอบ

จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล,คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกต่าง ๆ เงินประโยชน์
ตอบแทนอืน่ (เงินรางวลั
ประจ าปี) ฯลฯ

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างและ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ค่าตอบแทน

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
และผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับค่าตอบแทน

พนักงานจ้างได้รับเงิน
ค่าจ้างตามสิทธิ

พนักงานจ้างมีขวญั
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

พนักงานจ้างได้รับเงิน
เพิม่ต่างๆตามสิทธิ

เพือ่เป็นขวญั
ก าลังใจให้กับ
พนักงานจ้าง
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

10 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

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

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองคลัง
11 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัดฯ

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กองคลัง
10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        ตรวจสอบ

ภายใน

12 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ส านักปลัดฯ
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองคลัง
20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ตรวจสอบ

ภายใน

13 รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธี
การ

เพือ่เป็นรายจ่ายเกีย่วกับ
การรับรองและพิธกีาร

เป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคล คณะบุคคลในการนิเทศ
งาน ตรวจงาน ตรวจเยีย่ม 
หรือทัศนศึกษา ดูงาน ฯลฯ

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

การต้อนรับบุคคล 
คณะบุคคลในการ
นิเทศงาน ตรวจงาน
 ตรวจเยีย่ม หรือ
ทัศษนศึกษา ดูงาน
 ฯลฯ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

ส านักปลัดฯ

14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 60,000        60,000        60,000        60,000        60,000        ส านักปลัดฯ
40,000        40,000        40,000        40,000        40,000        กองคลัง
20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ตรวจสอบ

ภายใน

15 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนา

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

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        กองคลัง
50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        ตรวจสอบ

ภายใน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนาส าหรับผู้บริหาร
 สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาลได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาล
ได้

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ

จ่ายเป็นรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการใด ๆ ฯลฯ

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ความต้องการ
ประชาชน

สามารถใช้บริการ
จ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ท าการอยา่งใด
อยา่งหนึง่ทีเ่ทศบาล

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการทัง้ใน
และนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง
 ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก 

ค่าเดินทางส าหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาลได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาล
ได้

พนักงานเทศบาล
ได้รับสวสัดิการ ตาม
สิทธิ

พนักงานเทศบาล
ได้รับสวสัดิการ 
ตามสิทธิ

เพือ่จ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล,

จ่ายเป็นการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ฯลฯ

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างได้รับค่า
ปฏิบัติงานนอกเวลา

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างได้รับ
ค่าปฏิบัติงานนอกเพือ่จ่ายเป็นเงิน

ช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานเทศบาล

จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

16 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพยสิ์น

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

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

17 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 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

18 ค่าวสัดุ 1)วสัดุส านักงาน       300,000       300,000       300,000       300,000       300,000 ส านักปลัดฯ
      120,000       120,000       120,000       120,000       120,000 กองคลัง

10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        ตรวจสอบ
ภายใน2)วสัดุงานบ้านงานครัว 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        ส านักปลัดฯ

5,000         5,000         5,000         5,000         5,000         กองคลัง
3)วสัดุก่อสร้าง         10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ส านักปลัดฯ

         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000 กองคลัง
4)วสัดุยานพาหนะและขนส่ง       200,000       200,000       200,000       200,000       200,000 ส านักปลัดฯ

         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000 กองคลัง
      200,000       200,000       200,000       200,000       200,000 ส านักปลัดฯ
        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 กองคลัง
        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ส านักปลัดฯ
         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000 กองคลัง

7)วสัดุการเกษตร         10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ส านักปลัดฯ
        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ส านักปลัดฯ
         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000 กองคลัง

9)วสัดุคอมพิวเตอร์         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 ส านักปลัดฯ
        80,000         80,000         80,000         80,000         80,000 กองคลัง
        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ตรวจสอบ

ภายใน10)วสัดุอืน่ๆ         10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ส านักปลัดฯ

8)วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

6)วสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

5)วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาลได้

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาวสัดุส าหรับ
ปฏิบัติงาน

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาล
ได้

จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยสิ์น  เพือ่ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาลได้

ทรัพยสิ์นเทศบาล
ได้รับการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา

จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์  เพือ่ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาลได้

ทรัพยสิ์นเทศบาล
ได้รับการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

19 ค่าสาธารณูปโภค 1)ค่าไฟฟ้า       600,000       600,000       600,000       600,000       600,000 ส านักปลัดฯ
2)ค่าน้ าประปา         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 ส านักปลัดฯ
3)ค่าบริการโทรศัพท์         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 ส านักปลัดฯ
4)ค่าบริการไปรษณีย์         10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ส านักปลัดฯ

      100,000       100,000       100,000       100,000       100,000 กองคลัง
        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 ส านักปลัดฯ
        16,000         16,000         16,000         16,000         16,000 กองคลัง

20 โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์

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

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาต่าง ๆ  ของ
เทศบาล

20,000 20,000 40,000 20,000 20,000 เทศบาลสามารถน า
แผนพัฒนาทีไ่ด้จัดท า
ไปใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานต่าง ๆได้

เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์สามารถน า
แผนพัฒนาทีไ่ด้
จัดท าไปใช้เป็น
แนวทางในการ
ด าเนินงานต่าง ๆได้

ส านักปลัดฯ/
งานวเิคราะห์ฯ

21 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศหรือต่างประเทศ

เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
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

22 ฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการที่
เทศบาลจัดขึน้

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรมตาม
โครงการทีเ่ทศบาลจัดขึน้

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมตามโครงการที่
เทศบาลจัดขึน้

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

เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงานของ
บุคคลากร

ส านักปลัดฯ

23 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ัง
ระดับต่างๆ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังระดับต่างๆ

เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เลือกต้ังระดับต่างๆ

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

การด าเนินงาน
ต่าง ๆ เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีต้ั่งไว้

ส านักปลัดฯ

ความสามารถในการ
บริหารจัดการ
งบประมาณในการ
ช าระค่าบริการต่างได้
ตามก าหนด

สามารถช าระ
ค่าบริการต่างได้
ตามก าหนด

เพือ่จ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภคของ
เทศบาล

5)ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
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งบประมาณและทีผ่่านมา

24 โครงการกิจกรรมวนัเทศบาล เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวนั
เทศบาลฯ

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ในวนัเทศบาล ฯ

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

เพือ่ให้พนักงาน
เทศบาลได้ร่วม
กิจกรรมและมี
ความสัมพันธม์าก
ยิง่ขึน้

ส านักปลัดฯ

25 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

26 โครงการแข่งขันกีฬาระหวา่ง
เทศบาลในจังหวดัสระแก้วต้านยา
เสพติด

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระหวา่ง
เทศบาลในจังหวดั
สระแก้วต้านยาเสพติด

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระหวา่งเทศบาลในจังหวดั
สระแก้วต้านยาเสพติด

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

เพือ่สร้าง
ความสัมพันธอ์ันดี
ระหวา่งเทศบาลใน
จังหวดัสระแก้ว

ส านักปลัดฯ

27 โครงการแข่งขันกีฬามวลชนคนเขา
ฉกรรจ์ต้านยาเสพติด

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการแข่งขัน
กีฬามวลชนคนเขา
ฉกรรจ์ต้านยาเสพติด

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนคน
เขาฉกรรจ์ต้านยาเสพติด

70,000 70,000 40,000 40,000 40,000 การจัดโครงการ
แข่งขันกีฬามวลชนคน
เขาฉกรรจ์ต้านยาเสพ
ติดบรรลุตาม
วตัถุประสงค์

เพือ่สร้าง
ความสัมพันธอ์ันดี
ราชการอืน่ๆใน
พืน้ทีอ่ าเภอเขา
ฉกรรจ์

ส านักปลัดฯ

28 โครงการฝึกทบทวนลูกเสือชาวบ้าน เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฝึก
ทบทวนลูกเสือชาวบ้าน

ฝึกทบทวนลูกเสือชาวบ้าน เพิม่
ให้ครบตามจ 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
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

29 โครงการกิจกรรมเกีย่วกับการเฉลิม
พระเกียรติฯ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

กิจกรรมเกีย่วกับเฉลิมพระ
เกียรติ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อยา่งน้อย 1 
กิจกรรม/ปี

เพือ่ให้ประชาชนรัก
และเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
รวมถึงเห็น
ความส าคัญของ
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธปิไตย

ส านักปลัดฯ

30 โครงการรับเสด็จพระราชด าเนิน
ของพระบรมราชวงศ์

เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย
เกีย่วกับการรับเสด็จพระ
ราชด าเนินของพระบรม
ราชวงศ์

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการ
รับเสด็จพระราชด าเนินของ
พระบรมราชวงศ์

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

สนับสนุนพระราช
ภารกิจในการเสด็จ
พระราชด าเนิน

ส านักปลัดฯ

31 โครงการรับช าระภาษีนอกสถานที่ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการรับช าระภาษี
นอกสถานที่

ออกจัดเก็บภาษีนอกส านักงาน
ทัง้ 10 ชุมชน

         6,000          6,000          6,000          6,000          6,000 จัดเก็บภาษีได้
ครอบคลุมทัง้ 10 
ชุมชน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองคลัง

32 โครงการสัมปทานมูลค้างคาว เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสัมปทานมูล
ค้างคาว

ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมปทาน
มูลค้างคาว

      560,000       560,000       560,000       560,000       560,000 เทศบาลมีรายได้เพิม่ขึน้ เทศบาลมีรายได้
เพิม่ขึน้ มี
งบประมาณน ามา
พัฒนาท้องถิน่

กองคลัง

33 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

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

ปีละ  1  คร้ัง       100,000       100,000       100,000       100,000       100,000 การจัดโครงการจัดท า
ส่ือประชาสัมพันธ์
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์บรรลุตาม
วตัถุประสงค์

สามารถ
ประชาสัมพันธผ์ล
การด าเนินงานต่างๆ
 ของเทศบาล ให้
ประชาชนและ
หน่วยงานอืน่ได้รับ
ทราบ

ส านักปลัดฯ

ผ.02-4.1



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

34 โครงการกิจกรรมวนัท้องถิน่ไทย เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวนั
ท้องถิน่ไทยฯ

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ในวนัท้องถิน่ ฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การจัดกิจกรรมวนั
ท้องถิน่ไทยบรรลุตาม
วตัถุประสงค์

เพือ่ให้พนักงาน
เทศบาลได้ร่วม
กิจกรรมและมี
ความสัมพันธม์าก
ยิง่ขึน้

ส านักปลัดฯ

35 โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
โครงการรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษา

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ
รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

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

บุคลากรของ
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์มีความรู้
เกีย่วกับโทษและ
พิษภัยของ
เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ทัง้ใน
แง่ศีลธรรมและ
กฎหมายและเป็น
แบบอยา่งทีดี่ให้กับ
ประชาชน

งานการ
เจ้าหน้าที่/

ฝ่าย
อ านวยการ/

ส านัก
ปลัดเทศบาล

36 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
โครงการฝึกอบรมฯ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ
ฝึกอบรมฯ

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

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล
 พนักงานมีคุณธรรม
  จริยธรรม และ
ปฏิบัติงานด้วย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
มีส านึกทีดี่ในการ
ปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่งทีดี่
แก่ประชาชน

งานการ
เจ้าหน้าที่/

ฝ่าย
อ านวยการ/

ส านัก
ปลัดเทศบาล
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

37 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
โครงการฝึกอบรมฯ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ
ฝึกอบรมฯ

20,000 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

38 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ

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

เพือ่ส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและ
สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหวา่ง
หน่วยงานต่างๆ

ส านักปลัดฯ

รวม 38 โครงการ 19,994,040 20,265,010 21,310,480 21,249,700 21,522,610 
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่7  ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการทีม่ีประสิทธภิาพ
   4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล (ฝ่ายประจ า)

เพือ่จ่ายเงินเดือน
พนักงานเทศบาล

จ่ายเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จ านวน  2 อัตรา

      664,440       688,560       712,920 737,160     761,280      พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเดือนตามสิทธิ

พนักงานเทศบาลมี
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธภิาพ
สูงสุด

ฝ่ายป้องกันฯ

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

จ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งส าหรับผู้ทีด่ ารง
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย 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 พนักงานของ
เทศบาล

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างของเทศบาล
 ฯลฯ

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างเทศบาล 
จ านวน 11 อัตรา

   1,315,920    1,329,840    1,344,240 1,359,120   1,374,720   พนักงานจ้างได้รับเงิน
ค่าจ้างตามสิทธิ

พนักงานจ้างมีขวญั
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

ฝ่ายป้องกันฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

4 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชัว่คราวและเงิน
เพิม่ต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง ฯลฯ

จ่ายเป็นเงินเพิม่การครอง
ชีพชัว่คราวและเงินเพิม่
ต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง 
 จ านวน 11 อัตรา

      108,000       108,000       108,000 108,000     108,000      พนักงานจ้างได้รับเงิน
เพิม่ต่างๆตามสิทธิ

เพือ่เป็นขวญั
ก าลังใจให้กับ
พนักงานจ้าง

ฝ่ายป้องกันฯ

5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่  อปท.

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

จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล,
คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกต่าง ๆ เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืน่ 
(เงินรางวลัประจ าปี) ฯลฯ

165,030      168,200      171,430      174,690     178,000      พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างและ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ค่าตอบแทน

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
และผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับค่าตอบแทน

ฝ่ายป้องกันฯ

5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานเทศบาล

จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานเทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พนักงานเทศบาลได้รับ
สวสัดิการ ตามสิทธิ

พนักงานเทศบาล
ได้รับสวสัดิการ 
ตามสิทธิ

ฝ่ายป้องกันฯ

6 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ

จ่ายเป็นรายจ่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการใด ๆ ฯลฯ

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

สามารถใช้บริการ
จ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ท าการอยา่งใด
อยา่งหนึง่ทีเ่ทศบาล
ไม่อาจด าเนินการ
เองได้

ฝ่ายป้องกันฯ

ผ.02-4.2



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการทัง้ใน
และนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง
 ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก 
ฯลฯ

ค่าเดินทางส าหรับผู้บริหาร
 สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล

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

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาล
ได้

ฝ่ายป้องกันฯ

8 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนา

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา

ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
ส าหรับผู้บริหาร สมาชิก

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

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง

ฝ่ายป้องกันฯ

9 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพยสิ์น

จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยสิ์น  เพือ่ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

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

ทรัพยสิ์นเทศบาล
ได้รับการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา

ฝ่ายป้องกันฯ

10 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์

จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์  เพือ่ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

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

ทรัพยสิ์นเทศบาล
ได้รับการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา

ฝ่ายป้องกันฯ

11 ค่าวสัดุ 1)วสัดุส านักงาน        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 ฝ่ายป้องกันฯ
2)วสัดุงานบ้านงานครัว 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       ฝ่ายป้องกันฯ
3)วสัดุก่อสร้าง        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 ฝ่ายป้องกันฯ
4)วสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

      300,000       300,000       300,000      300,000       300,000 ฝ่ายป้องกันฯ

5)วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน       200,000       200,000       200,000      200,000       200,000 ฝ่ายป้องกันฯ

6)วสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

       10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 ฝ่ายป้องกันฯ

7)วสัดุการเกษตร        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 ฝ่ายป้องกันฯ
8)วสัดุเคร่ืองแต่งกาย       100,000       100,000       100,000      100,000       100,000 ฝ่ายป้องกันฯ
9)วสัดุเคร่ืองดับเพลิง       150,000       150,000       150,000      150,000       150,000 ฝ่ายป้องกันฯ
10)วสัดุอืน่ๆ        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 ฝ่ายป้องกันฯ

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาล
ได้

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาวสัดุส าหรับ
ปฏิบัติงาน

ผ.02-4.2



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

12 ค่าสาธารณูปโภค เพือ่จ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภคของ
เทศบาล

ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 ความสามารถในการ
บริหารจัดการ
งบประมาณในการช าระ
ค่าบริการต่างได้ตาม
ก าหนด

สามารถช าระ
ค่าบริการต่างได้
ตามก าหนด

ฝ่ายป้องกันฯ

รวม 12 โครงการ 3,521,390  3,562,600  3,604,590  3,646,970  3,690,000   

ผ.02-4.2



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่7  ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการทีม่ีประสิทธภิาพ
   4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

4.3 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จ่ายเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จ านวน 7 อัตรา

   2,277,480   2,306,820    2,336,280    2,365,620   2,385,900 กองการศึกษา

จ่ายเงินเดือนครู คศ.1 
จ านวน 4 อัตรา

   1,283,520   1,291,320    1,299,360    1,307,520   1,316,040 งานกอ่นวัยเรียนฯ

2 เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของ
พนักงานเทศบาล

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

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

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

พนักงานเทศบาลมีขวญั
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

กองการศึกษา

3 เงินประจ าต าแหน่งนัก
บริหาร

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งส าหรับผู้ทีด่ ารง
ต าแหน่งฝ่ายบริหารงาน

จ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งส าหรับผู้ทีด่ ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
 ฯลฯ

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

ผู้ทีด่ ารงต าแหน่งบริหาร 
เช่น ผู้อ านวยการกอง/
หัวหน้าฝ่ายฯลฯได้รับ
เงินประจ าต าแหน่งตาม
สิทธิ

กองการศึกษา

4 เงินวทิยฐานะ เพือ่จ่ายเงินวทิยฐานะครู จ่ายเงินวทิยฐานะครู 
จ านวน 1 อัตรา

       42,000       42,000        42,000        42,000       42,000 พนักงานเทศบาลได้รับ
วทิยฐานะตามสิทธิ

พนักงานเทศบาลมีขวญั
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธภิาพสูงสุด

งานก่อนวยัเรียนฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเดือนตามสิทธิ

พนักงานเทศบาลมีขวญั
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธภิาพสูงสุด

ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน
พนักงานเทศบาล (ฝ่าย
ประจ า)

เพือ่จ่ายเงินเดือน
พนักงานเทศบาลและครู

ผ.02-4.3.



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างของเทศบาล
 ฯลฯ

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างเทศบาล 
จ านวน 4 อัตรา

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

พนักงานจ้างมีขวญัและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

กองการศึกษา

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้างเทศบาล
 จ านวน 3 อัตรา

     505,800      526,200      547,320      569,520      592,440 งานก่อนวยัเรียนฯ

6 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิม่ต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง ฯลฯ

จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิม่ต่างๆให้แก่พนักงาน
จ้าง จ านวน 3 อัตรา

       48,000       48,000        48,000        48,000       48,000 พนักงานจ้างได้รับเงิน
เพิม่ต่างๆตามสิทธิ

เพือ่เป็นขวญัก าลังใจ
ให้กับพนักงานจ้าง

กองการศึกษา

จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้าง จ านวน 3 
อัตรา

             -               -                -                -               -   งานก่อนวยัเรียนฯ

7 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่  อปท.

80,930       82,560      84,200       85,830       87,520      พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างและ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ค่าตอบแทน

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างและ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ค่าตอบแทน

กองการศึกษา

63,520       65,870      68,300       70,830       73,450      งานก่อนวยัเรียนฯ

8 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

เพือ่จ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานเทศบาล

จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานเทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พนักงานเทศบาล
ได้รับสวสัดิการตามสิทธิ

พนักงานเทศบาลได้รับ
สวสัดิการ ตามสิทธิ

กองการศึกษา

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

จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล,
คณะกรรมการต่าง ๆ  
เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่น (เงินรางวลัประจ าปี)
 ฯลฯ
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 งานก่อนวยัเรียนฯ

10 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ

จ่ายเป็นรายจ่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการใด ๆ ฯลฯ

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 งานก่อนวยัเรียนฯ

11 รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธกีาร

เพือ่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธกีาร

เป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคล คณะ
บุคคลในการนิเทศงาน 
ตรวจงาน ตรวจเยี่ยม 
หรือทัศนศึกษา ดูงาน 
ฯลฯ

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

การต้อนรับบุคคล คณะ
บุคคลในการนิเทศงาน 
ตรวจงาน ตรวจเยี่ยม 
หรือทัศษนศึกษา ดูงาน 
ฯลฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

กองการศึกษา

12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

เพือ่ใช้จ่ายในการ
บริหารงานบุคคลในการ
เดินทางไปราชการ

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

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

บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอันก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ

งานก่อนวยัเรียนฯ

13 ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา

50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      กองการศึกษา

30,000       30,000      30,000       30,000       30,000      งานก่อนวยัเรียนฯ

14 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน

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

10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      งานก่อนวยัเรียนฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

พนักงานเทศบาล และ
บุคลากรในกองการศึกษา

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา

ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม/ประชุม/
สัมมนาส าหรับพนักงาน
เทศบาล

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

ทรัพย์สินเทศบาลได้รับ
การซ่อมแซม บ ารุงรักษา

 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น

บุคลากรได้รับสิทธิ์จาก
ทางราชการเกิดขวญัและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการประชาชน

สามารถใช้บริการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกมา
ท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทีเ่ทศบาลไม่อาจ
ด าเนินการเองได้

เพือ่ใช้จ่ายในการ
บริหารงานบุคคลในการ
เดินทางไปราชการ
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

15 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์

       40,000       40,000        40,000        40,000       40,000 ทรัพย์สินเทศบาลได้รับ
การซ่อมแซม บ ารุงรักษา

กองการศึกษา

       60,000       60,000        60,000        60,000       60,000 งานก่อนวยัเรียนฯ

16 ค่าวสัดุ 1)วสัดุส านักงาน      400,000      400,000      400,000      400,000      400,000 กองการศึกษา
       30,000       30,000        30,000        30,000       30,000 งานก่อนวยัเรียนฯ

2)วสัดุงานบ้านงานครัว 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      กองการศึกษา
30,000       30,000      30,000       30,000       30,000      งานก่อนวยัเรียนฯ

3)วสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

       15,000       15,000        15,000        15,000       15,000 งานก่อนวยัเรียนฯ

4)วสัดุการเกษตร          5,000         5,000         5,000         5,000         5,000 งานก่อนวยัเรียนฯ
         2,000         2,000         2,000         2,000         2,000 กองการศึกษา
         1,500         1,500         1,500         1,500         1,500 งานก่อนวยัเรียนฯ

6)วสัดุคอมพิวเตอร์        20,000       20,000        20,000        20,000       20,000 กองการศึกษา
       10,000       10,000        10,000        10,000       10,000 งานก่อนวยัเรียนฯ

17 ค่าสาธารณูปโภค 1)ค่าไฟฟ้า        45,000       45,000        45,000        45,000       45,000 งานก่อนวยัเรียนฯ
2)ค่าน้ าประปา        25,000       25,000        25,000        25,000       25,000 งานก่อนวยัเรียนฯ
3)ค่าบริการไปรษณีย์          1,200         1,200         1,200         1,200         1,200 งานก่อนวยัเรียนฯ

       15,000       15,000        15,000        15,000       15,000 กองการศึกษา
       15,000       20,000        20,000        20,000       20,000 งานก่อนวยัเรียนฯ

18 โครงการพัฒนาบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการค่าของขวญั 
ของก านัล วทิยากรวสัดุ
อุปกรณ์ในการอบรม 
การจัดท าส่ือการสอน 
จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ ฯลฯ

บุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน  4 คน/
กองการศึกษา 4 คน

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

บุคลากรได้รับการพัฒนา งานก่อนวยัเรียนฯ

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาวสัดุส าหรับ
ปฏิบัติงาน

5)วสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่จ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภคของ
เทศบาล

ความสามารถในการ
บริหารจัดการ
งบประมาณในการ
ช าระค่าบริการต่างได้
ตามก าหนด

สามารถช าระค่าบริการ
ต่างได้ตามก าหนด

5)ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

19 (1)ค่าจัดการเรียนการ
สอน

136,000     136,000     136,000     136,000     136,000     งานก่อนวยัเรียนฯ

(2)ค่าหนังสือเรียน 16,000       16,000      16,000       16,000       16,000      งานก่อนวยัเรียนฯ
(3)ค่าอุปกรณ์การเรียน 16,000       16,000      16,000       16,000       16,000      งานก่อนวยัเรียนฯ
(4)ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 24,000       24,000      24,000       24,000       24,000      งานก่อนวยัเรียนฯ
(5)ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

       34,400       34,400        34,400        34,400       34,400 งานก่อนวยัเรียนฯ

(6)เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวนัส าหรับเด็ก
ปฐมวยัใน ศพด.

411,600     411,600     411,600     411,600     411,600     งานก่อนวยัเรียนฯ

รวม 19 โครงการ 6,646,350  6,712,870 6,825,560  6,889,420  6,945,450 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน/ค่าหนังสือ
เรียน/ค่าอุปกรณ์การ
เรียน/ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน/ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษาของเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 80 คน

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับ การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

ผ.02-4.3.



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่7  ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการทีม่ีประสิทธภิาพ
   4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

4.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล (ฝ่ายประจ า)

เพือ่จ่ายเงินเดือน
พนักงานเทศบาล

จ่ายเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จ านวน  6  
อัตรา

    2,042,280     2,082,110      2,122,060    2,163,570    2,200,050 พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเดือนตามสิทธิ

พนักงานเทศบาลมี
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธภิาพ
สูงสุด

กองสาธารณสุขฯ

2 เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงาน
เทศบาล

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

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

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

พนักงานเทศบาลมี
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

กองสาธารณสุขฯ

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

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

        78,000         78,000          78,000        78,000        78,000 ผู้มีสิทธไิด้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามสิทธิ

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

กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

4 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่  อปท.

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

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

87,740        90,600        93,470         96,470       99,510       พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างและ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ค่าตอบแทน

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
และผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับค่าตอบแทน

กองสาธารณสุขฯ

5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองสาธารณสุขฯ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

6 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานเทศบาล

จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานเทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พนักงานเทศบาลได้รับ
สวสัดิการ ตามสิทธิ

พนักงานเทศบาล
ได้รับสวสัดิการ 
ตามสิทธิ

กองสาธารณสุขฯ

7 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ

จ่ายเป็นรายจ่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการใด ๆ ฯลฯ

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการประชาชน

สามารถใช้บริการ
จ้างเหมาบุคคล 
ภายนอกมาท าการ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ที่
เทศบาลไม่อาจ
ด าเนินการเองได้

กองสาธารณสุขฯ

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างได้รับค่า
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างได้รับ
ค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

เพือ่จ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล,
พนักงานจ้างของเทศบาล

จ่ายเป็นการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ฯลฯ
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000        30,000        30,000         30,000       30,000       กองสาธารณสุขฯ

10,000        10,000        10,000         10,000       10,000       กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

9 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนา

30,000        30,000        30,000         30,000       30,000       กองสาธารณสุขฯ

10,000        10,000        10,000         10,000       10,000       กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000       100,000       100,000       100,000     100,000      กองสาธารณสุขฯ

100,000       100,000       100,000       100,000     100,000      กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

11 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000       100,000       100,000       100,000     100,000      กองสาธารณสุขฯ

100,000       100,000       100,000       100,000     100,000      กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

12 ค่าวสัดุ 1)วสัดุส านักงาน         30,000         30,000          30,000        30,000        30,000 กองสาธารณสุขฯ

        10,000         10,000          10,000        10,000        10,000 กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

2)วสัดุงานบ้านงานครัว         10,000         10,000          10,000        10,000        10,000 กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาล
ได้

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการทัง้ใน
และนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง
 ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก 
ฯลฯ

ค่าเดินทางส าหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
 พนักงานเทศบาล

จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  
เพือ่ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา

ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม/ประชุม/
สัมมนาส าหรับพนักงาน
เทศบาล

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาล
ได้

เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพยสิ์น

จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพยสิ์น 
 เพือ่ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

ทรัพยสิ์นเทศบาล
ได้รับการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์

ทรัพยสิ์นเทศบาล
ได้รับการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาวสัดุส าหรับ
ปฏิบัติงาน

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาล
ได้
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

        50,000         50,000          50,000        50,000        50,000 กองสาธารณสุขฯ

        10,000         10,000          10,000        10,000        10,000 กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

50,000        50,000        50,000         50,000       50,000       กองสาธารณสุขฯ

10,000        10,000        10,000         10,000       10,000       กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

5)วสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

        10,000         10,000          10,000        10,000        10,000 กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

          5,000           5,000            5,000         5,000          5,000 กองสาธารณสุขฯ

          5,000           5,000            5,000         5,000          5,000 กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

7)วสัดุคอมพิวเตอร์         10,000         10,000          10,000        10,000        10,000 กองสาธารณสุขฯ

        10,000         10,000          10,000        10,000        10,000 กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

8)วสัดุอืน่ๆ         10,000         10,000          10,000        10,000        10,000 กองสาธารณสุขฯ

        10,000         10,000          10,000        10,000        10,000 กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

13 ค่าสาธารณูปโภค 1)ค่าบริการไปรษณีย์           1,200           1,200            1,200         1,200          1,200 กองสาธารณสุขฯ

          1,000           1,000            1,000         1,000          1,000 กองสาธารณสุขฯ/
งานบริการฯ

2)ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

        15,000         15,000          15,000        15,000        15,000 กองสาธารณสุขฯ

4)วสัดุเชือ้เพลิงและ
หล่อล่ืน

6)วสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่จ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภคของ
เทศบาล

ความสามารถในการ
บริหารจัดการ
งบประมาณในการช าระ
ค่าบริการต่างได้ตาม
ก าหนด

สามารถช าระ
ค่าบริการต่างได้
ตามก าหนด

3)วสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

14 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานแก่  อสม.และผู้น าชุมชน

เพือ่ให้ อสม.และผู้น า
ชุมชนมีความรู้และได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ท างานเพือ่ชุมชนจาก
ท้องถิน่และหน่วยงานอืน่

อสม. ผู้น าชุมชน        700,000        700,000        700,000      700,000       700,000 อสม.และผู้น าชุมชนมี
ศักยภาพในการปฏิบัติ
หน้าทีม่ากขึน้

อสม.และผู้น าชุมชน
มีความรู้และได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้
การท างานเพือ่
ชุมชนจากท้องถิน่
และหน่วยงานอืน่

กองสาธารณสุขฯ

รวม 14 โครงการ 3,863,220    3,905,910   3,948,730    3,993,240  4,032,760  
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่7  ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการทีม่ีประสิทธภิาพ
   4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

4.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล (ฝ่ายประจ า)

เพือ่จ่ายเงินเดือน
พนักงานเทศบาล

จ่ายเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จ านวน  6  
อัตรา

    2,116,440     2,157,000     2,199,480     2,243,400     2,287,080 พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเดือนตามสิทธิ

พนักงานเทศบาลมี
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธภิาพ
สูงสุด

กองช่าง

2 เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงาน
เทศบาล

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

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

        48,000         48,000         48,000         48,000         48,000 พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเพิม่ต่างๆตามที่
ก 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.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างเทศบาล 
จ านวน 3 อัตรา

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

กองช่าง

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 2 อัตรา/พนักงานจ้าง
ทัว่ไป จ านวน 8 อัตรา

    1,098,720     1,108,320     1,132,560     1,143,360     1,154,640 กอง
สาธารณสุขฯ/
งานก าจัดขยะฯ

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างเทศบาล 
พนักงานจ้างทัว่ไป 
จ านวน 11 อัตรา

    1,188,000     1,188,000     1,188,000     1,188,000     1,188,000 กอง
สาธารณสุขฯ/

งานสวน
สาธาณะ

5 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชัว่คราวและ
เงินเพิม่ต่างๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง จ านวน 3
 อัตรา

        36,000         36,000         36,000 36,000        36,000        กองช่าง

จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชัว่คราวและ
เงินเพิม่ต่างๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง จ านวน 
10 อัตรา

       144,000        144,000        144,000        135,480        124,200 กอง
สาธารณสุขฯ/
งานก าจัดขยะฯ

จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชัว่คราวและ
เงินเพิม่ต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง จ านวน 
11 อัตรา

       132,000        132,000        132,000        132,000        132,000 กอง
สาธารณสุขฯ/

งานสวน
สาธาณะ

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างของเทศบาล
 ฯลฯ

พนักงานจ้างได้รับเงิน
เพิม่ต่างๆตามสิทธิ

เพือ่เป็นขวญั
ก าลังใจให้กับ
พนักงานจ้าง

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชัว่คราวและเงิน
เพิม่ต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง ฯลฯ

พนักงานจ้างมีขวญั
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด
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6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่  อปท.

120,920       124,300       127,840       131,500       135,140       กองช่าง

109,560       110,360       112,380       113,280       114,220       กอง
สาธารณสุขฯ/
งานก าจัดขยะฯ

99,000        99,000        99,000        99,000        99,000        กอง
สาธารณสุขฯ/

งานสวน
สาธาณะ

7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

เพือ่จ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล,
พนักงานจ้างของเทศบาล

จ่ายเป็นการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ฯลฯ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างได้รับค่า
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างได้รับ
ค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

กอง
สาธารณสุขฯ/
งานก าจัดขยะฯ

8 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานเทศบาล

จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานเทศบาล

10,000 10,000 30,000 30,000 30,000 พนักงานเทศบาลได้รับ
สวสัดิการตามสิทธิ

พนักงานเทศบาล
ได้รับสวสัดิการ 
ตามสิทธิ

กองช่าง

9 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ

จ่ายเป็นรายจ่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการใด ๆ ฯลฯ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

เพือ่เป็นรายจ่ายในการ
ก าจัดขยะหรือส่ิงปฏิกูล

รายจ่ายในการก าจัด
ขยะหรือส่ิงปฏิกูล

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    กอง
สาธารณสุขฯ/
งานก าจัดขยะฯ

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

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

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างและ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ค่าตอบแทน

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
และผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับค่าตอบแทน

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ประชาชน

สามารถใช้บริการ
จ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ท าการอยา่งใด
อยา่งหนึง่ทีเ่ทศบาล
ไม่อาจด าเนินการ
เองได้

ผ.02-4.5



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        กองช่าง
10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        กอง

สาธารณสุขฯ/
งานก าจัดขยะฯ

11 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        กองช่าง

10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        กอง
สาธารณสุขฯ/
งานก าจัดขยะฯ

12 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       กองช่าง

150,000       150,000       150,000       150,000       150,000       กอง
สาธารณสุขฯ/
งานก าจัดขยะฯ

13 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000 กองช่าง

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000 กอง
สาธารณสุขฯ/
งานก าจัดขยะฯ

14 ค่าวสัดุ 1)วสัดุส านักงาน         30,000         30,000         30,000         30,000         30,000 กองช่าง

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 กอง
สาธารณสุขฯ/
งานก าจัดขยะฯ

2)วสัดุงานบ้านงานครัว        400,000        400,000        400,000        400,000        400,000 กอง
สาธารณสุขฯ/
งานก าจัดขยะฯ

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาล
ได้

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาวสัดุส าหรับ
ปฏิบัติงาน

จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  
เพือ่ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

ทรัพยสิ์นเทศบาล
ได้รับการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา

เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพยสิ์น

จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพยสิ์น 
 เพือ่ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

ทรัพยสิ์นเทศบาล
ได้รับการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา

ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม/ประชุม/
สัมมนาส าหรับพนักงาน
เทศบาล

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาล
ได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาล
ได้

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการทัง้ใน
และนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง
 ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก 

ค่าเดินทางส าหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
 พนักงานเทศบาล

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนา
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3)วสัดุก่อสร้าง        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 กองช่าง

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 กอง
สาธารณสุขฯ/
งานก าจัดขยะฯ

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 กองช่าง

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000 กอง
สาธารณสุขฯ/
งานก าจัดขยะฯ

100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       กองช่าง

600,000       600,000       600,000       600,000       600,000       กอง
สาธารณสุขฯ/
งานก าจัดขยะฯ

6)วสัดุการเกษตร         20,000         20,000         20,000         20,000         20,000 กอง
สาธารณสุขฯ/
งานก าจัดขยะฯ

7)วสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 กองช่าง

8)วสัดุคอมพิวเตอร์         30,000         30,000         30,000         30,000         30,000 กองช่าง

9)วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 กองช่าง

10)วสัดุเคร่ืองแต่งกาย         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 กองช่าง
        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 กอง

สาธารณสุขฯ/
งานก าจัดขยะฯ

11)วสัดุอืน่ๆ         20,000         20,000         20,000         20,000         20,000 กองช่าง
          5,000           5,000           5,000           5,000           5,000 กอง

สาธารณสุขฯ/
งานก าจัดขยะฯ

5)วสัดุเชือ้เพลิงและ
หล่อล่ืน

4)วสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง
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15 ค่าสาธารณูปโภค 1)ค่าไฟฟ้า        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 กองช่าง
2)ค่าน้ าประปา         20,000         20,000         20,000         20,000         20,000 กองช่าง
3)ค่าบริการไปรษณีย์           1,000           1,000           1,000           1,000           1,000 กอง

สาธารณสุขฯ/
งานก าจัดขยะฯ

4)ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

        15,000         15,000         15,000         15,000         15,000 กองช่าง

16 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า
 K)

เพือ่จ่ายเป็นเงินชดเชย
สัญญาแบบปรับราคา(ค่า
 K)

จ่ายเป็นเงินชดเชย
สัญญาแบบปรับราคา
(ค่า K)

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

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาล
ได้

กองช่าง

รวม 16 โครงการ 11,088,040  11,142,380  11,234,660  11,285,420  11,333,680  

ความสามารถในการ
บริหารจัดการ
งบประมาณในการช าระ
ค่าบริการต่างได้ตาม
ก าหนด

สามารถช าระ
ค่าบริการต่างได้
ตามก าหนด

เพือ่จ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภคของ
เทศบาล

ผ.02-4.5



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่7  ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการทีม่ีประสิทธภิาพ
   4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน
พนักงานเทศบาล (ฝ่ายประจ า)

เพือ่จ่ายเงินเดือน
พนักงานเทศบาล

จ่ายเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จ านวน  1  
อัตรา

     355,320      355,320      355,320      355,320      355,320 พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเดือนตามสิทธิ

พนักงานเทศบาลมี
ขวญัและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธภิาพ
สูงสุด

กองการศึกษา/
งานกีฬาฯ

2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างของเทศบาล
 ฯลฯ

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างเทศบาล 
จ านวน 1 อัตรา

     108,000      108,000      108,000      108,000      108,000 พนักงานจ้างได้รับเงิน
ค่าจ้างตามสิทธิ

พนักงานจ้างมีขวญั
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

กองการศึกษา/
งานกีฬาฯ

3 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิม่ต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง ฯลฯ

จ่ายเป็นเงินเพิม่การ
ครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิม่ต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง  จ านวน 1
 อัตรา

      12,000        12,000       12,000        12,000       12,000 พนักงานจ้างได้รับเงิน
เพิม่ต่างๆตามสิทธิ

เพือ่เป็นขวญั
ก าลังใจให้กับ
พนักงานจ้าง

กองการศึกษา/
งานกีฬาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-4.6



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

4 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่  อปท.

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

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

9,000        9,000         9,000        9,000        9,000        พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างและ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ค่าตอบแทน

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
และผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับค่าตอบแทน

กองการศึกษา/
งานกีฬาฯ

5 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ

จ่ายเป็นรายจ่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการใด ๆ ฯลฯ

250,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการประชาชน

สามารถใช้บริการ
จ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งที่
เทศบาลไม่อาจ
ด าเนินการเองได้

กองการศึกษา/
งานกีฬาฯ

6 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน

จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน 
 เพือ่ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

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

ทรัพย์สินเทศบาล
ได้รับการซ่อมแซม
 บ ารุงรักษา

กองการศึกษา/
งานกีฬาฯ

7 ค่าวสัดุ 1)วสัดุส านักงาน       20,000        20,000       20,000        20,000       20,000 กองการศึกษา/
งานกีฬาฯ

2)วสัดุงานบ้านงานครัว 30,000      30,000       30,000      30,000       30,000      กองการศึกษา/
งานกีฬาฯ

3)วสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

     250,000      250,000      250,000      250,000      250,000 กองการศึกษา/
งานกีฬาฯ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาวสัดุส าหรับ
ปฏิบัติงาน

ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ
เทศบาลได้

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาล
ได้

ผ.02-4.6



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

4)วสัดุการเกษตร       20,000        20,000       20,000        20,000       20,000 กองการศึกษา/
งานกีฬาฯ

5)วสัดุอื่นๆ       10,000        10,000       10,000        10,000       10,000 กองการศึกษา/
งานกีฬาฯ

8 ค่าสาธารณูปโภค 1)ค่าไฟฟ้า      200,000      200,000      200,000      200,000      200,000 กองการศึกษา/
งานกีฬาฯ

2)ค่าน้ าประปา      150,000      150,000      150,000      150,000      150,000 กองการศึกษา/
งานกีฬาฯ

3)ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

      15,000        15,000       15,000        15,000       15,000 กองการศึกษา/
งานกีฬาฯ

รวม 8 โครงการ 1,449,320 1,699,320  1,699,320 1,699,320  1,699,320 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภคของ
เทศบาล

ความสามารถในการ
บริหารจัดการ
งบประมาณในการ
ช าระค่าบริการต่างได้
ตามก าหนด

สามารถช าระ
ค่าบริการต่างได้
ตามก าหนด

ผ.02-4.6



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่7  ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการทีม่ีประสิทธภิาพ
   4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพือ่เทิดพระเกียรติและ
บ่งบอกถึงความจงรักภักดี

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
จ านวน 2 ซุ้ม บริเวณหน้า
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯและ
บริเวณหน้าโรงเรียน
อนุบาลเขาฉกรรจ์

900,000      -                 -                            -   -               ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
จ านวน 2 ซุ้ม

เทิดพระเกียรติและ
แสดงความ
จงรักภักดี

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างป้ายชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

เพือ่ก่อสร้างป้ายชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์

ก่อสร้างป้ายชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
จ านวน 10 จุด ตามแบบ
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

-            300,000       -               -               -               ป้ายชุมชน จ านวน 10 จุด มีป้ายชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม
ด้านบน

เพือ่ใช้เป็นห้องประชุม 
สัมมนา โดยปูพืน้ และ
ติดต้ังวสัดุกันเสียง 
ปรับปรุงห้องน้ า ห้อง
เก็บของ เวที ห้องควบคุม
 ซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ แอร์ 
ปรับปรุงเคร่ืองเสียง และ
งานอืน่ๆ

ปรับปรุงหอประชุม 
ด้านบนห้องประชุม 
สัมมนา โดยปูพืน้ และ
ติดต้ังวสัดุกันเสียง 
ปรับปรุงห้องน้ า ห้องเก็บ
ของ เวที ห้องควบคุม 
ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ
 แอร์ ปรับปรุงเคร่ืองเสียง
 และงานอืน่ๆ

-               3,500,000     -               -               -               มีห้องประชุม สัมมนา 
และจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์

มีห้องประชุม 
สัมมนา และจัด
กิจกรรมต่างๆ 
เพิม่ขึน้

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-4.7



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

4 โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม
ด้านล่าง

เพือ่ปรับปรุงอาคาร
หอประชุมด้านล่าง

ปรับปรุงอาคารหอประชุม
ด้านล่างโดยปรับปรุง
ห้องน้ า ผนังกัน้ห้องน้ า 
เปล่ียนสุขภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ห้องน้ า ฝ้าเพดาน 
ไฟฟ้าอาคาร ระบบประปา
 ตามแบบเทศบาลต าบล
เขาฉกรรจ์ก าหนด

495,000      -                 -               -               -               มีห้องน้ าอาคาร
หอประชุมด้านล่าง 
พร้อมใช้จัดกิจกรรมต่างๆ
 ของเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์

มีห้องน้ าอาคาร
หอประชุมด้านล่าง
 พร้อมใช้จัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 
และโรงซ่อมบ ารุง ข้างอาคารจอด
รถดับเพลิงเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

เพือ่ใช้ในการเก็บพัสดุ 
และงานซ่อมบ ารุง

อาคารเก็บพัสดุ และโรง
ซ่อมบ ารุง กวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร

-               -                 -                     490,000 -               อาคารเก็บพัสดุ จ านวน 
1 แห่ง

มีอาคารเก็บพัสดุ
และงานซ่อมบ ารุง
ต่างๆ

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงอาคารพัสดุ 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

เพือ่ปรับปรุงอาคารพัสดุ 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

ปรับปรุงอาคารพัสดุ 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
โดยปรับปรุงผนัง ฝ้า
เพดาน หลังคา พืน้ ไฟฟ้า
อาคาร และงานอืน่ๆ  
ตามแบบเทศบาลต าบล
เขาฉกรรจ์ก าหนด

-               -                 -                     450,000 -               อาคารเก็บพัสดุ จ านวน 
1 แห่ง

มีอาคารเก็บพัสดุ
และงานซ่อมบ ารุง
ต่างๆ

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ (ซุ้มประตูเมือง)

เพือ่เทิดพระเกียรติและ
บ่งบอกถึงความ
จงรักภักดีและแสดงถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ของ
พืน้ที่

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ซุ้ม
ประตูเมือง)  บริเวณถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
 317 (ด้านทิศเหนือ) 
จ านวน 1 แห่ง  ตามแบบ
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
ก าหนด

-               -                 -                            -   3,500,000   ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  (ซุ้ม
ประตูเมือง)   จ านวน 1 
แห่ง

เทิดพระเกียรติและ
แสดงความ
จงรักภักดีและ
แสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของพืน้ที่

กองช่าง

ผ.02-4.7



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

8 โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก
พนักงานเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

เพือ่เป็นบ้านพักพนักงาน
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  
เป็นแบบบ้านพักห้องแถว 
จ านวน 10 คูหา พร้อมร้ัว 
และงานสาธารณูปโภค

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

พนักงานเทศบาลมี
บ้านพักอยู่

กองช่าง

9 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ทีจ่่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอกเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
ก่อสร้าง

เพือ่จ่ายเป็นค่าออกแบบ
 ค่าควบคุมงานทีจ่่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภายนอก
เพือ่ให้ได้มาซ่ึงก่อสร้าง

จ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานทีจ่่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอกเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงก่อสร้าง

500,000      500,000       500,000      500,000      500,000     โครงการต่างๆบรรลุตาม
วตัถุประสงค์

โครงการต่างๆ
บรรลุตาม
วตัถุประสงค์

กองช่าง

รวม 9 โครงการ 6,195,000  11,800,000  8,940,000   5,440,000  4,000,000  

ผ.02-4.7



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่7  ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการทีม่ีประสิทธภิาพ
   4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

4.8 แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพือ่เป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม

 ร้อยละ 5 ของ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

350,000       350,000     350,000      350,000       350,000       12 คร้ัง ต่อปี ส านักปลัดฯ

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพือ่เป็นเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน

ร้อยละ 0.2 ของ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

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

3 เงินส ารองจ่าย เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายใน
กรณีทีจ่ าเป็นและไม่
สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า

เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่
จ าเป็นและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า

700,000       700,000     700,000      700,000       700,000       ส านักปลัดฯ

4 ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร

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

5 ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุง
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

จ่ายค่าบ ารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย

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

6 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับ
บ านาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)

เพือ่จ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่าครองชีพ
ผู้รับบ านาญพนักงานครู 
(ช.ค.บ.)

จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพผู้รับ
บ านาญพนักงานครู 
(ช.ค.บ.)

58,500        58,500       58,500        58,500        58,500        12 คร้ัง ต่อปี ส านักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

การด าเนินงานมี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ภารกิจของเทศบาล
ได้

ผ.02-4.8



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

7 เงินช่วยพิเศษผู้รับบ านาญ เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วย
พิเศษผู้รับบ านาญ

จ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ
ผู้รับบ านาญ

90,000        90,000       90,000        90,000        90,000        1 คร้ัง ต่อปี ส านักปลัดฯ

8 เงินช่วยพิเศษผู้รับบ านาญพนักงาน
ครู

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วย
พิเศษผู้รับบ านาญ
พนักงานครู

จ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ
ผู้รับบ านาญพนักงานครู

30,000        30,000       30,000        30,000        30,000        1 คร้ัง ต่อปี ส านักปลัดฯ

9 เงินช่วยพิเศษผู้รับบ านาญ
ลูกจ้างประจ าถ่ายโอน

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วย
พิเศษผู้รับบ านาญ
ลูกจ้างประจ าถ่ายโอน

จ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ
ผู้รับบ านาญ
ลูกจ้างประจ าถ่ายโอน

80,000        80,000       80,000        80,000        80,000        1 คร้ัง ต่อปี ส านักปลัดฯ

10 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญฯ
 กบท.

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

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

1,800,000    1,800,000  1,800,000    1,800,000    1,800,000    1 คร้ัง ต่อปี/12 คร้ัง ต่อปี ส านักปลัดฯ

11 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

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

13 เงินช่วยพิเศษ เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยค่า
ท าศพข้าราชการ/
พนักงาน

จ่ายเป็นเงินช่วยค่าท า
ศพข้าราชการ/พนักงาน

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

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยค่า
ท าศพลูกจ้างประจ า

จ่ายเป็นเงินช่วยค่าท า
ศพลูกจ้างประจ า

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

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยค่า
ท าศพพนักงานจ้าง

จ่ายเป็นเงินช่วยค่าท า
ศพพนักงานจ้าง

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

ผ.02-4.8



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

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

จ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ/
เงินบ าเหน็จรายเดือน/
เงินบ าเหน็จตกทอด
ของลูกจ้างประจ า/
ลูกจ้างประจ าถ่ายโอน

276,000       276,000     276,000      276,000       276,000       1 คร้ังต่อปี/12 คร้ัง ต่อปี ส านักปลัดฯ

รวม 14 โครงการ 3,754,500   3,754,500  3,754,500   3,754,500   3,754,500   

ผ.02-4.8



แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์



แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  เพิม่ประสิทธภิาพของระบบโครงสร้างพืน้ฐานการส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

                     เพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
   1. ยุทธศาสตร์การคมนาคมสะดวก

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวางท่อระบายน้้า ซอย
เทศบาล 20 ชุมชนสันติสุข ม.6

เพือ่ให้มีระบบระบาย
น้้า ป้องกันปัญหาน้้า
ท่วม

วางท่อระบายน้้า ซอย
เทศบาล 20 ชุมชนสันติ
สุข ม.6 ระยะทางยาว
รวม 600 เมตร โดยวาง
ท่อระบายน้้า คสล. 
ขนาด Ø 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก และงาน
ก่อสร้างผิวจราจร คสล. 
ถนนกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 1.00 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกวา่
 4,800 ตารางเมตร  
ตามแบบเทศบาลต้าบล
เขาฉกรรจ์ก้าหนด

               -      7,500,000                -            -                - ระยะทางยาวรวม 600 
เมตร

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้้า ป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม

ชุมชนสันติสุข
 ม.6

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน

ผ.02-1_1.1



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

2 โครงการวางท่อระบายน้้า ทาง
ไปหนองหวา้ ชุมชนร่วมใจพัฒนา
 ม.4

เพือ่ให้มีระบบระบาย
น้้า ป้องกันปัญหาน้้า
ท่วม

วางท่อระบายน้้า ทางไป
หนองหวา้ ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา ม.4 ระยะทาง
ยาวรวม 40.00 เมตร 
โดยวางท่อระบายน้้า 
คสล. ขนาดØ 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
ส้าหรับท่อ Ø 1.00 เมตร
 ตามแบบเทศบาลต้าบล
เขาฉกรรจ์ก้าหนด

     650,000                  -                -            -                - ระยะทางยาวรวม 40.00
 เมตร

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้้า ป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม

ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา ม.4

กองช่าง

3 โครงการวางท่อระบายน้้า ซอย
เทศบาล 15 (ซอยศาลเจ้า) ชุมชน
เนินมะค่าพัฒนา ม.5

เพือ่ให้มีระบบระบาย
น้้า ป้องกันปัญหาน้้า
ท่วม

วางท่อระบายน้้า  ซอย
เทศบาล 15 (ซอยศาล
เจ้า) ชุมชนเนินมะค่า
พัฒนา ม.5 ระยะทาง
ยาวรวม 650 เมตร โดย
วางท่อระบายน้้า คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก และงาน
ก่อสร้างผิวจราจร คสล. 
ถนนกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 650 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกวา่
 4,550 ตารางเมตร  
ตามแบบเทศบาลต้าบล
เขาฉกรรจ์ก้าหนด

               -      9,500,000                -            -                -  ระยะทางยาวรวม 650 
เมตร

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้้า ป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม

ชุมชนเนิน
มะค่าพัฒนา 

ม.5

กองช่าง
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

4 โครงการวางท่อระบายน้้า ซอย
เทศบาล 15 (ซอยข้างโรงเรียน
อนุบาลเขาฉกรรจ์) ชุมชนเนิน
มะค่าพัฒนา ม.5

เพือ่ให้มีระบบระบาย
น้้า ป้องกันปัญหาน้้า
ท่วม

วางท่อระบายน้้า ซอย
เทศบาล 15 (ซอยข้าง
โรงเรียนอนุบาลเขา
ฉกรรจ์) ชุมชนเนินมะค่า
พัฒนา ม.5 ระยะทาง
ยาวรวม 300 เมตร โดย
วางท่อระบายน้้า คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก และงาน
ก่อสร้างผิวจราจร คสล. 
ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกวา่
 1,200 ตารางเมตร  
ตามแบบเทศบาลต้าบล
เขาฉกรรจ์ก้าหนด

               -      4,500,000                -            -                -  ระยะทางยาวรวม 300 
เมตร

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้้า ป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม

ชุมชนเนิน
มะค่าพัฒนา 

ม.5

กองช่าง

5 โครงการวางท่อระบายน้้า ซอย
เทศบาล 15 ชุมชนมิตรสัมพันธ์
พัฒนา ม.5

เพือ่ให้มีระบบระบาย
น้้า ป้องกันปัญหาน้้า
ท่วม

วางท่อระบายน้้า ซอย
เทศบาล 15  ชุมชนมิตร
สัมพันธพ์ัฒนา ม.5
ระยะทางยาวรวม 650 
เมตร โดยก่อสร้างเป็น
รางระบายน้้าชนิดรางย ู
เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง 
ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางส้าหรับ อปท. และ
ตามแบบเทศบาลต้าบล
เขาฉกรรจ์ก้าหนด

               -         450,000                -            -                -  ระยะทางยาวรวม 650 
เมตร

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้้า ป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม

ชุมชนมิตร
สัมพันธ์

พัฒนา ม.5
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

6 โครงการวางท่อระบายน้้า ซอย
แยกเทศบาล 2 (ซอยปลาดุก) 
ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข ม.3

เพือ่ให้มีระบบระบาย
น้้า ป้องกันปัญหาน้้า
ท่วม

วางท่อระบายน้้าซอยแยก
เทศบาล 2 (ซอยปลาดุก)
 ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข 
ม.3  โดยวางท่อระบาย
น้้า คสล. ขนาด Ø 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
ระยะทางยาวรวม 280 
เมตร และงานก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล. ถนน
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
155 เมตร หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 800
 ตารางเมตร  ตามแบบ
มาตรฐานงานทางส้าหรับ
 อปท.

   4,500,000                  -                -            -                - วางท่อระบายน้้า
ระยะทางยาวรวม 280 
เมตร

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้้า ป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม

ชุมชนบ้าน
เก่าอุดมสุข 

ม.3

กองช่าง
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

7 โครงการวางท่อระบายน้้า ซอย
หลังศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลเขาฉกรรจ์ ชุมชนมิตร
สัมพันธ ์ม.5

เพือ่ให้มีระบบระบาย
น้้า ป้องกันปัญหาน้้า
ท่วม

วางท่อระบายน้้า ซอย
หลังศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลเขาฉกรรจ์
 ชุมชนมิตรสัมพันธ ์ม.5 
โดยวางท่อระบายน้้า 
คสล. ขนาด Ø 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
ระยะทางยาวรวม 235 
เมตร และงานก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล. ถนน
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
235 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบมาตรฐาน
งานทางส้าหรับ อปท. 
และตามแบบเทศบาล
ต้าบลเขาฉกรรจ์ก้าหนด

               -                  -   2,500,000            -                -  วางท่อระบายน้้า
ระยะทางยาวรวม 235
เมตร

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้้า ป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม

ชุมชนมิตร
สัมพันธ ์ม.5

กองช่าง

8 โครงการวางท่อระบายน้้า/ราง
ระบายน้้าในชุมชน ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา ม.4

เพือ่ให้มีระบบระบาย
น้้า ป้องกันปัญหาน้้า
ท่วม

วางท่อระบายน้้า/ราง
ระบายน้้าในชุมชน 
ชุมชนร่วมใจพัฒนา ม.4
โดยปรับปรุงบ่อพัก 
คสล.ฝาบ่อพัก ร้ือทาง
เท้าเดิมออก พร้อม
ก่อสร้างทางเท้า  ชุมชน
ร่วมใจพัฒนาระยะทาง
ยาวรวม 60 เมตร ตาม
แบบเทศบาลต้าบลเขา
ฉกรรจ์ก้าหนด

               -                  -   1,500,000            -                - ระยะทางยาวรวม 60 
เมตร

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้้า ป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม

ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา ม.4

กองช่าง
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

9 โครงการวางท่อระบายน้้า ซอย
เทศบาล 8 (ซัดเก่าเขาฉกรรจ์) 
ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข ม.3

เพือ่ให้มีระบบระบาย
น้้า ป้องกันปัญหาน้้า
ท่วม

วางท่อระบายน้้า ซอย
เทศบาล 8 (ซัดเก่าเขา
ฉกรรจ์) ชุมชนบ้านเก่า
อุดมสุข ม.3 ระยะทาง
ยาวรวม 300 เมตรโดย
วางท่อระบายน้้า คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก และราง
ระบายน้้าชนิดรางย ู 
ตามแบบเทศบาลต้าบล
เขาฉกรรจ์ก้าหนด

               -                  -                -            -    2,500,000 ระยะทางยาวรวม 300 
เมตร

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้้า ป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม

ชุมชนบ้าน
เก่าอุดมสุข 

ม.3

กองช่าง

รวม 9 โครงการ 5,150,000  21,950,000   4,000,000  -           2,500,000  
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แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  เพิม่ประสิทธภิาพของระบบโครงสร้างพืน้ฐานการส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม
                     เพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
   1. ยุทธศาสตร์การคมนาคมสะดวก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลติกท์คอนกรีต ถนน
เลียบคลองพระสทึง 
ชุมชนรุ่งอรุณ ช่วงผนังกัด
เซาะ  ม.4

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกท์
คอนกรีต ถนนเลียบคลอง
พระสทึง ชุมชนรุ่งอรุณ ม.4 
ช่วงผนังกัดเซาะ  โดย
ยกระดับผิวจราจรเดิม ขนาด
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 350 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 
เมตร

3,500,000    -                -                -            -                ยกระดับผิวจราจร
เดิม ขนาดกวา้ง 6.00
 เมตร ยาว 350 
เมตร ไหล่ทางข้างละ
 1.00 เมตร

ประชาชนได้ใช้
ถนนทีป่ลอดภัย

ชุมชนรุ่งอรุณ
 ม.4

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(พ.ศ.2566 - 2570) 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ตรงข้ามซอยเทศบาล
 9 (ถนนเส้นสหกรณ์ฯ) 
ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนอง
ขอน ม.3

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ตรงข้าม
ซอยเทศบาล 9 (ถนนเส้น
สหกรณ์ฯ) ชุมชนอนุรักษ์
บ้านหนองขอน ม.3 ถนน
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อย
กวา่ 800 ตารางเมตร ตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
 อปท.

-                -                520,000      -                          -   ถนนกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 200 เมตร

ประชาชนได้ใช้
ถนนทีป่ลอดภัย

ชุมชน
อนุรักษ์บ้าน

หนองขอน ม.3

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลติกท์คอนกรีต ถนน
เลียบคลองพระสทึง (ช่วงที่
 3) ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข
 ม.3

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกท์
คอนกรีต ถนนเลียบคลอง
พระสทึง (ช่วงที ่3) ชุมชน
บ้านเก่าอุดมสุขม.3  ถนน
กวา้ง 10.00 เมตร ยาว 100 
เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางส าหรับ อปท.

-                1,950,000    -                -                          -   ถนนกวา้ง 10.00 
เมตร ยาว 100 เมตร

ประชาชนได้ใช้
ถนนทีป่ลอดภัย

ชุมชนบ้าน
เก่าอุดมสุข 

ม.3

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยแยกเทศบาล 20 
(กลุ่มบ้านนางวนันา สร
สิทธิ)์ ชุมชนสันติสุข ม.6

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยก
เทศบาล 20 (กลุ่มบ้านนาง
วนันา สรสิทธิ์) ชุมชนสันติสุข
 ม.6 ถนนกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 750 
ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ 
อปท.

-                -                -                490,000   -                ถนนกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 150 เมตร

ประชาชนได้ใช้
ถนนทีป่ลอดภัย

ชุมชนสันติสุข
 ม.6

กองช่าง
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
รายทางในเขตเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน
ในยามค่ าคืน

ติดต้ังเสาไฟฟ้า คสล.  พร้อม
เดินสายเมนและติดต้ังโคม
ไฟฟ้ารายทางตามแบบ
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
ก าหนด  จ านวน 30 ชุด

-                250,000      -                -            -                ติดต้ังเสาไฟฟ้า 
คสล.พร้อมเดินสาย
เมนและติดต้ังโคม
ไฟฟ้ารายทาง 
จ านวน 30 ชุด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในยามค่ าคืน

ทุกชุมชน/
หมูบ่้าน

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังกระจกนูน 
ตามทางแยกต่างๆ ในเขต
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน

ติดต้ังกระจกนูน ตามทาง
แยกต่างๆ ชนิดโพลี
คาร์บอเนต ขนาด 32 นิว้ 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 20 จุด
 ตามแบบเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์ก าหนด

-                -                150,000      -            -                กระจกนูน ตามทาง
แยกต่างๆ จ านวน 
20 จุด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ทุกชุมชน/
หมูบ่้าน

กองช่าง

7 โครงการติดต้ังราวกันตก
(GUARD RAIL) ซอยหมอ
ล าทองปน (ร้านโข๊คอัพ )
ชุมชนสันติสุข ม.6 และ
ทางไปวดัคริสต์ ชุมชนเขา
ฉกรรจ์สามัคคี ม.4

ลดและป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน

ติดต้ังราวกันตก(GUARD 
RAIL)  ซอยหมอล าทองปน 
(ร้านโข๊คอัพ )ชุมชนสันติสุข 
ม.6 และทางไปวดัคริสต์ 
ชุมชนเขาฉกรรจ์สามัคคี ม.4 
ระยะทางรวม 70 เมตร

-                -                200,000                -   -                ราวกันตก ระยะทาง
รวม 70 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรทางถนน

ชุมชนสันติสุข
 ม.6 และ
ชุมชนเขา
ฉกรรจ์

สามัคคี ม.4

กองช่าง

8 โครงการติดต้ังสัญญาณ
เตือน ไฟกระพริบ

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน

ติดต้ังสัญญาณเติอน ไฟ
กระพริบ  จ านวน 10  จุด

-                -                150,000                -   -                สัญญาณเติอน ไฟ
กระพริบ  จ านวน 10
 จุด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ทุกชุมชน/
หมูบ่้าน

กองช่าง

9 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสง
สวา่งบริเวณผนังกัดเซาะ 
บริเวณผนังกัดเซาะ ชุมชน
รุ่งอรุณ ม.4

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณ
ผนังกัดเซาะ บริเวณผนังกัด
เซาะ  ชุมชนรุ่งอรุณ 
ระยะทางยาวรวม 350 เมตร
 ตามแบบเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์ก าหนด

1,950,000    -             -             -         -              ระยะทางยาวรวม 
350 เมตร

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ชุมชนรุ่งอรุณ
 ม.4

กองช่าง
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

10 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลติก คอนกรีตบ้าน
นายมัก กองหมอก ชุมชน
เนินมะค่าพัฒนา-ชุมชน
ทรายงามพัฒนา ม.5-ม.6

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีตบ้านนายมัก กอง
หมอก ชุมชนเนินมะค่า
พัฒนา-ชุมชนทรายงามพัฒนา
  ม.5-ม.3 โดยวธิPีavement 
In Place Recycling ถนน
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,420 
เมตร ปูผิวหนา 0.05 เมตร 
ไหล่ทางแอสฟัล กวา้งข้างละ 
1.00 เมตร

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

ประชาชนได้ใช้
ถนนทีป่ลอดภัย

ชุมชนเนิน
มะค่าพัฒนา-
ชุมชนทราย

งามพัฒนา ม.
5-ม.6

กองช่าง

11 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลติกคอนกรีต เลียบ
คลองพระสทึง ช่วงถนน
แยกซอยเทศบาล 20 จาก
สะพานท่ารอก ถึง ผนังกัด
เซาะชุมชนรุ่งอรุณ ม.6 ถึง
 ม.4

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอ
นกรีตเลียบคลองพระสทึง 
ช่วงถนนแยกซอยเทศบาล 20
 จากสะพานท่ารอก ถึง ผนัง
กัดเซาะชุมชนรุ่งอรุณ ม.6 ถึง
 ม.4   โดยวธิPีavement In 
Place Recycling ถนนกวา้ง
 6.00 เมตร ยาว 1,560 เมตร
 ปูผิวหนา 0.05 เมตร ไหล่
ทางแอสฟัล กวา้งข้างละ 
1.00 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า

6,500,000    -             -                -         -             ระยะทางยาวรวม   
1,560 เมตร

ประชาชนได้ใช้
ถนนทีป่ลอดภัย

ชุมชนเนิน
มะค่าพัฒนา-
ชุมชนทราย

งามพัฒนา ม.
5-ม.6

กองช่าง

รวม 11 โครงการ 11,950,000 2,200,000   1,020,000   490,000  7,090,000   
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แบบ ผ.02/1

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนใหส้ามารถปรับตัว ประกอบอาชพีและมสีภาพแวดล้อมและคุณภาพชวีิตที่ดี
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพฒันา อนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
   2. ยทุธศาสตร์ประชาชนมคุีณภาพ

2.5 แผนงานเคหะและชมุชน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หนว่ยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิภายใน
ชมุชน ในเขตเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์

เพื่อปอ้งปรามและระวัง
เหตุ ตรวจจบัเหตุในเขต
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ
ภายในเขตเทศบาล 
จ านวน 10 ชดุ พร้อม
ทั้งจดัท าศูนยค์วบคุม
กล้องวงจรปดิ บริเวณ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ

-                   9,500,000    -            -        -               กล้องวงจรปดิภายในเขต
เทศบาล จ านวน 10 ชดุ

ได้เฝ้าระวังรักษา
ความปลอดภยัใน
ชวีิตและทรัพยสิ์น
ของทางราชการ
และประชาชนผู้มา
รับบริการ

ทกุชมุชน/
หมู่บา้น

กองชา่ง

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายขา่วภายในเขตเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์

เพื่อใหห้อกระจายขา่ว
ได้เชื่อมโยงถงึกนั

ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายขา่วภายในเขต
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ ์จ านวน 6 
ชมุชน โดยเปล่ียน
อปุกรณ์ต่างๆ ตามแบบ
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจก์ าหนด

600,000         -                -                      -   -               จ านวน 6 ชมุชน ประชาชนได้รับ
ขา่วสารจากการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่าน
หอกระจายขา่ว
ชมุชน

ทกุชมุชน/
หมู่บา้น

กองชา่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนชมุชน

(พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หนว่ยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน ์บริเวณ
ผนงักดัเซาะ ชมุชนรุ่งอรุณ ม.4

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สวนสาธารณะ
ประกอบกจิกรรม
สันทนาการและ
สถานที่พกัผ่อนหยอ่นใจ

ปรับปรุงภมูทิศัน ์
บริเวณผนงักดัเซาะ 
ชมุชนรุ่งอรุณ ม.4 เพื่อ
เปน็สถานที่พกัผ่อน
หยอ่นใจและเปน็
สถานที่ออกก าลังกาย
โดย ปรับปรุงภมูทิศัน ์
จดัสวนหยอ่ม ปลูก
ต้นไม ้พร้อมทั้งระบบ
การรดน้ า/กอ่สร้าง
ทางเดินเพื่อออกก าลัง
กาย/ติดต้ังเคร่ืองเล่น 
เคร่ืองออกก าลังกาย/
กอ่สร้างปฏมิากรรม
ต่างๆ เพื่อเปน็จดุ
เชค็อนิ/กอ่สร้างศาลา
พกัผ่อน/งานอื่นๆ ตาม
แบบเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจก์ าหนด

6,500,000       -                -            -            -               มสีถานที่พกัผ่อนหยอ่น
ใจและเปน็สถานที่ออก
ก าลังกาย จ านวน 1 แหง่

ประชาชนมสีถานที่
พกัผ่อนหยอ่นใจ
และเปน็สถานที่
ออกก าลังกาย

ชมุชนรุ่ง
อรุณ ม.4

กองชา่ง
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หนว่ยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการปรับปรุงภมูทิศันร์อบสระ
น้ าสาธารณะหนองขอนและ
กอ่สร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกยีรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพธิีบรมราชาภเิษก

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สวนสาธารณะ
ประกอบกจิกรรม
สันทนาการและ
สถานที่พกัผ่อนหยอ่นใจ

ปรับปรุงภมูทิศันพ์ร้อม
กอ่สร้างลู่วิ่ง รอบสระ
น้ าสาธารณะหนองขอน
และกอ่สร้าง
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกยีรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพธิี
บรมราชาภเิษก  ชมุชน
อนรัุกษบ์า้นหนองขอน
 ประกอบด้วย กอ่สร้าง
ลู่วิ่ง ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,100 เมตร
 ปดู้วยพาราแอสฟลัท์
ฯ/งานกอ่สร้างร้ัว สูง 
0.60 เมตร รอบที่
สาธารณะ ตามแบบ
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจก์ าหนด/งาน
ระบายน้ า ระบบประปา
 งานส่ิงอ านวยความ
สะดวก เพื่อบริการ
ประชาชน/งานกอ่สร้าง
ปา้ยเฉลิมพระเกยีรติ 
จ านวน 1 ปา้ย

       6,500,000 -             -         -        -           มสีถานที่พกัผ่อนหยอ่น
ใจและเปน็สถานที่ออก
ก าลังกาย จ านวน 1 แหง่

ประชาชนมี
สวนสาธารณะ
ประกอบกจิกรรม
สันทนาการและ
สถานที่พกัผ่อน
หยอ่นใจ

ชมุชน
อนรัุกษบ์า้น
หนองขอน  
ม.3/ชมุชน

หนอง
กระทุ่ม

พฒันา ม.9

กองชา่ง
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หนว่ยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการขดุลอกคลองภายในเขต
เทศบาลต าบลเขาฉกรรรจ์

แหล่งน้ าในการเกษตร 
และเปน็ที่กกัเกบ็น้ าใน
ฤดูน้ าหลาก

ด าเนนิการขดุลอก
คลองภายในเขต
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรรจ ์ โดยขดุคลอง
ยาง,คลองวังจกิ,คลองอี
เหลา,คลองตะเคียน,
คลองนางนอน ตาม
แบบเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจก์ าหนด

-                   -                -                      -   300,000     ขดุลอกคลองภายในเขต
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรรจ ์จ านวน 5 แหง่

ประชาชนได้ใช้
แหล่งน้ าใน
การเกษตร และ
เปน็ที่กกัเกบ็น้ าใน
ฤดูน้ าหลาก

ทกุชมุชน/
หมู่บา้น

กองชา่ง

รวม 5 โครงการ 13,600,000    9,500,000   -            -           300,000    
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แบบ ผ.02/1

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนใหส้ามารถปรับตัว ประกอบอาชพีและมสีภาพแวดล้อมและคุณภาพชวีิตที่ดี
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพฒันา การเมอืง การปกครอง การบริหารราชการที่มปีระสิทธิภาพ
   2. ยทุธศาสตร์ประชาชนมคุีณภาพ

2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หนว่ยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างโรงฆา่สัตว์ เพื่อใหเ้ทศบาลได้มโีรง
ฆา่สัตว์ที่ถกูหลัก
สุขาภบิาลในการ
ช าแหละเนื้อสัตว์
จ าหนา่ยแกผู้่บริโภค

กอ่สร้างและจดัหาวัสดุ 
อปุกรณ์ในการด าเนนิงาน

                -            -                -                 -      20,000,000 เทศบาลมโีรงฆา่
สัตว์ที่ถกูหลัก
สุขาภบิาล

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้บริโภค
เนื้อสัตว์ที่ผ่านการ
ช าแหละอยา่งถกู
หลักสุขาภบิาล

ทกุชมุชน/
หมู่บา้น

กอง
สาธารณสุขฯ/

กองชา่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนชมุชน

(พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02-1_2.7



ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หนว่ยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์บริเวณ
ที่สาธารณะหนองขอน

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สนามกฬีาที่ได้
มาตรฐานประกอบ
กจิกรรมสันทนาการ

กอ่สร้างสนามกฬีาเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ ์บริเวณที่
สาธารณะหนองขอน 
ประกอบด้วย งานปรับพื้นที่ 
ถมดิน เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่/
งานกอ่สร้างร้ัวรอบสนาม/
งานระบบอื่นๆ เชน่ งาน
ระบบไฟฟา้ งานระบายน้ า/
งานกอ่สร้างสนามฟตุบอล
พร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน 8 ลู่วิ่ง 
(ลู่ดิน) จ านวน 1 สนาม ตาม
แบบมาตรฐานการกฬีาแหง่
ประเทศไทย และตามแบบ
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
ก าหนด/งานปรับปรุงภมูทิศัน์
 งานไฟฟา้อาคารและไฟฟา้
ส่องสว่าง

4,000,000    -           -               -                -                   เพื่อใหป้ระชาชนมี
สนามกฬีาที่ได้
มาตรฐานประกอบ
กจิกรรมสันทนาการ
 จ านวน 1 แหง่

ประชาชนมสีนาม
กฬีาที่ได้มาตรฐาน
ประกอบกจิกรรม
สันทนาการ

ทกุชมุชน/
หมู่บา้น

กองชา่ง

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์ ชมุชนบา้นเกา่อดุม
สุข ม.3

เพื่อใชใ้นการจดั
กจิกรรมของประชาชน
ในชมุชน

ด าเนนิการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาอเนกประสงค์ ชมุชน
บา้นเกา่อดุมสุข โดยท าการ
ซ่อมแซมอาคารที่ช ารุด
,เปล่ียนหลังคา,ฝ้าเพดาน
,ผนงักั้นหอ้ง งานฝ้าอาคาร 
และงานอื่นๆ ตามแบบ
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
ก าหนด

-                -           300,000     -                -                   จ านวน 1 หลัง ประชาชนได้ใชพ้ื้นที่
ในการจดักจิกรรม
ของชมุชน

ชมุชนบา้น
เกา่อดุมสุข 

ม.3

กองชา่ง
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หนว่ยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์ ชมุชนสันติสุข ม.6

เพื่อใชใ้นการจดั
กจิกรรมของประชาชน
ในชมุชน

ด าเนนิการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาอเนกประสงค์ชมุชน
สันติสุข โดยท าการซ่อมแซม
อาคารที่ช ารุด,เปล่ียนหลังคา
,ฝ้าเพดาน,ผนงักั้นหอ้ง งาน
ฝ้าอาคาร และงานอื่นๆ ตาม
แบบเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจก์ าหนด

250,000      -           -               -                -                   จ านวน 1 หลัง ประชาชนได้ใชพ้ื้นที่
ในการจดักจิกรรม
ของชมุชน

ชมุชนสันติสุข
 ม.6

กองชา่ง

5 โครงการกอ่สร้างสะพานลอย 1)กอ่สร้างสะพานลอย 
จ านวน 1 จดุ บริเวณหนา้
โรงเรียนเขาฉกรรจว์ิทยาคม

-                -           -               6,000,000    -                   กอ่สร้างสะพานลอย
จ านวน 2 จดุ

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในการสัญจร

ทกุชมุชน/
หมู่บา้น

กองชา่ง

2)กอ่สร้างสะพานลอย 
จ านวน 1 จดุ บริเวณหนา้
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์

-                -           -               -             6,000,000       

รวม โครงการ 4,250,000   -          300,000    6,000,000   26,000,000    

เพื่อกอ่สร้าง
สะพานลอยให้
ประชาชนในชมุชนมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจร

ผ.02-1_2.7



แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ฟืน้ฟูแหล่งท่องเทีย่วให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ
                     และเชือ่มโยงอารยธรรมโบราณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่4  ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวฒันธรรม
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงสถานทีท่่องเทีย่ว
เขาฉกรรจ์ เพือ่จัดกิจกรรมไหวพ้ระ
เก้าถ้ า วดัถ้ าเขาฉกรรจ์ วดัรัตคีรี 
วดัถ้ าแก้วพลายชุมพล

เพือ่ดึงดูดนักท่องเทีย่ว
ให้มาเทีย่วเขาฉกรรจ์

ปรับปรุงสถานที่
ท่องเทีย่วเขาฉกรรจ์ 
เพือ่จัดกิจกรรมไหวพ้ระ
เก้าถ้ า วดัถ้ าเขาฉกรรจ์
 วดัรัตคีรี วดัถ้ าแก้ว
พลายชุมพล โดยท า
การจัดท าทางเข้าถ้ า
ต่างๆ/จัดท าป้ายแสดง
ชือ่ถ้ าพร้อมประวติั/
จัดท าไฟฟ้าแสงสวา่ง
ภายในถ้ า/จัดท าลาน
กิจกรรม/จัดท าราวกัน
ตก ตามแบบเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์ก าหนด

490,000     -         -         -         -           นักท่องเทีย่วให้มาเทีย่ว
เขาฉกรรจ์มากขึน้

มีนักท่องเทีย่วให้มา
เทีย่วเขาฉกรรจ์
มากขึน้

ทุกชุมชน/
หมูบ่้าน

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

ผ.02-1_3.2



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่
ท่องเทีย่ววดัรัตนคีรี ชุมชนสันติสุข

เพือ่ดึงดูดนักท่องเทีย่ว
ให้มาเทีย่วเขาฉกรรจ์

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานทีท่่องเทีย่ววดัรัต
นคีรี ชุมชนสันติสุข  
โดยปรับปรุงบริเวณ
ด้านหน้าพระยนื 
ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวน
ไม้ดอกไม้ประดับ และ
งานอืน่ๆตามแบบ
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์ก าหนด

-           -         -         -         450,000     นักท่องเทีย่วให้มาเทีย่ว
เขาฉกรรจ์มากขึน้

มีนักท่องเทีย่วให้มา
เทีย่วเขาฉกรรจ์
มากขึน้

ทุกชุมชน/
หมูบ่้าน

กองช่าง

รวม 2 โครงการ 490,000    -            -            -            450,000    

ผ.02-1_3.2



แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ฟืน้ฟูแหล่งท่องเทีย่วให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ
                     และเชือ่มโยงอารยธรรมโบราณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่4  ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวฒันธรรม
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ

3.3 อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างจุดชมววิบนเขา
ฉกรรจ์ (sky walk)

เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
เขาฉกรรจ์

ก่อสร้างจุดชมววิบนเขา
ฉกรรจ์ (sky walk)

30,000,000     -            -            -            -            มีชมววิบนเขาฉกรรจ์ 
(sky walk)

เพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วเขาฉกรรจ์

ทุกชุมชน/
หมูบ่้าน

กองช่าง

รวม 1 โครงการ 30,000,000    -           -           -           -           

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่7  ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการทีม่ีประสิทธภิาพ
   4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพือ่เทิดพระเกียรติและ
บ่งบอกถึงความจงรักภักดี

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
จ านวน 2 ซุ้ม บริเวณ
หน้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ฯและบริเวณหน้า
โรงเรียนอนุบาลเขา
ฉกรรจ์

900,000       -             -                         -   -                ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
จ านวน 2 ซุ้ม

เทิดพระเกียรติและ
แสดงความ
จงรักภักดี

ทุกชุมชน/
หมูบ่้าน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างป้ายชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

เพือ่ก่อสร้างป้ายชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์

ก่อสร้างป้ายชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์ จ านวน 10 จุด 
ตามแบบเทศบาลต าบล
เขาฉกรรจ์

-             300,000   -           -                -                ป้ายชุมชน จ านวน 10 
จุด

มีป้ายชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์

ทุกชุมชน/
หมูบ่้าน

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

ผ.02-1_4.7



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

3 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ (ซุ้มประตูเมือง)

เพือ่เทิดพระเกียรติและ
บ่งบอกถึงความ
จงรักภักดีและแสดงถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ของ
พืน้ที่

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
(ซุ้มประตูเมือง)  
บริเวณถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 317 
(ด้านทิศเหนือ) จ านวน 
1 แห่ง  ตามแบบ
เทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์ก าหนด

-                -             -                         -   3,500,000    ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  
(ซุ้มประตูเมือง)   
จ านวน 1 แห่ง

เทิดพระเกียรติและ
แสดงความ
จงรักภักดีและ
แสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของพืน้ที่

ทุกชุมชน/
หมูบ่้าน

กองช่าง

รวม 3 โครงการ 1,200,000   300,000   -           3,500,000   3,500,000   

ผ.02-1_4.7



แบบ ผ.02/2

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02/2

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการค้า การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

                     เพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเปน็เมอืงแหง่อนาคต

   1. ยทุธศาสตร์คมนาคมสะดวก
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการวางทอ่ระบายน้้า ซอย

เทศบาล 15 (ซอยศาลเจ้า) ชุมชน
เนนิมะค่าพฒันา ม.5

เพื่อใหม้รีะบบระบาย
น้้า ปอ้งกนัปญัหาน้้า
ทว่ม

วางทอ่ระบายน้้า  ซอย
เทศบาล 15 (ซอยศาล
เจ้า) ชุมชนเนนิมะค่า
พฒันา ม.5 ระยะทาง
ยาวรวม 650 เมตร โดย
วางทอ่ระบายน้้า คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
พร้อมบอ่พกั และงาน
กอ่สร้างผิวจราจร คสล.
ถนนกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 650 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
 4,550 ตารางเมตรตาม
แบบเทศบาลต้าบลเขา
ฉกรรจ์ก้าหนด

             -    9,500,000              -              -              -  ระยะทางยาวรวม 650 
เมตร

ประชาชนมรีะบบ
ระบายน้้า ปอ้งกนั
ปญัหาน้้าทว่ม

กองช่าง

รวม 1 โครงการ -             9,500,000  -             -             -             

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินที่ใชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 

ผ.02-2_1.1 



แบบ ผ.02/2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  เพิม่ประสิทธภิาพของระบบโครงสร้างพืน้ฐานการส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม
                     เพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
   1. ยุทธศาสตร์คมนาคมสะดวก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลติก คอนกรีตบ้านนาย
มัก กองหมอก ชุมชนเนิน
มะค่าพัฒนา-ชุมชนทราย
งามพัฒนา ม.5-ม.6

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีตบ้านนายมัก กอง
หมอก ชุมชนเนินมะค่า
พัฒนา-ชุมชนทรายงาม
พัฒนา  ม.5-ม.3 โดยวธิี
Pavement In Place 
Recycling ถนนกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 2,420 เมตร ปู
ผิวหนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง
แอสฟัล กวา้งข้างละ 1.00 
เมตร

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

ประชาชนได้ใช้
ถนนทีป่ลอดภัย

กองช่าง

รวม 1 โครงการ -            -            -             -             7,090,000  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02-2_1.2



แบบ ผ.03

บัญชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์



แบบ ผ.03

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 8               455,200        1               1,092,000     1               100,000        -            -              -              10             1,647,200     
  1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1               30,000         2               513,400        -            -              1               1,664,000     1                 2,500,000     5               4,707,400     
  1.3 แผนงำนกำรศึกษำ 2               7,000           1               225,000        -            -              -            -              -              -              3               232,000        
  1.4 แผนงำนสำธำรณสุข 3               41,800         -            -              -            -              -            -              -              -              3               41,800         
  1.5 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 3               4,792,000     -            -              1               100,000        -            -              -              -              4               4,892,000     
  1.6 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร -            -              5               357,000        -            -              -            -              -              -              5               357,000        
  1.7 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ -            -              -            -              -            -              -            -              -              -              -            -              
  1.8 แผนงำนงบกลำง -            -              -            -              -            -              -            -              -              -              -            -              

รวมทั้งสิ้น 17             5,326,000    9              2,187,400    2              200,000       1              1,664,000    1                2,500,000    30             11,877,400   

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปีปี 2570

ผ.03 สรุป



แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรลูกสูบไม่ต่่ากวา่ 

2,400 ซีซี  หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากวา่ 110 กิโลวตัต์ 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ จ่านวน 1 คัน (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์)

             -      1,092,000             -                -                -   ส่านักปลัดเทศบาล

2 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป ดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จ่านวน 1 ชุด (ราคา
ตามท้องตลาด)

             -                -        100,000              -                -   ส่านักปลัดเทศบาล

3 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ่านวน 1 เคร่ือง (ราคาตาม 
ICT)

         7,500              -               -                -                -   ส่านักปลัดเทศบาล

4 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 
แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000     
  บีทีย ูจ่านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 60,100.- บาท  (ราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

      180,300              -               -                -                -   ส่านักปลัดเทศบาล

5 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 
แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000     
  บีทีย ูจ่านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 54,200.- บาท  (ราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

      108,400              -               -                -                -   ส่านักปลัดเทศบาล

6 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จัดซ้ือล่าโพงเคล่ือนที ่ขนาดไม่ต่่ากวา่ 300 วตัต์ จ่านวน 1 
เคร่ือง  (ราคาตามท้องตลาด)

       20,000              -               -                -                -   ส่านักปลัดเทศบาล

7 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จัดซ้ือชุดไมค์ประชุมแบบไร้สาย  จ่านวน 2  ชุดๆละ 25,000 
บาท (ราคาตามท้องตลาด)

       50,000              -               -                -                -   ส่านักปลัดเทศบาล

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

8 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ จ่านวน 2 เคร่ืองๆละ 30,000 บาท (ราคา
ตาม ICT)

       60,000 -            -           -           -           กองคลัง

9 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส่ารองไฟ ขนาด 800 VA จ่านวน 2 เคร่ืองๆละ 
2,500 บาท (ราคาตาม ICT)

         5,000 -            -           -           -           กองคลัง

10 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือโปรแกรมจัดการส่านักงาน ทีม่ีลิขสิทธิถ์ูกต้องตาม
กฎหมาย จ่านวน 2 ชุด (ราคาตาม ICT)

       24,000 -            -           -           -           กองคลัง

11 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จดัซ้ือเรืออลูมิเนียมท้องแบน แบบบังคับท้าย  ขนาด
ความยาว 4.5 เมตร กว้าง 1.8 เมตร ท้องเรือลึก 0.5 
เมตร ติดต้ังเคร่ืองยนต์ 30 แรงม้า จ่านวน 1 ล่า (ราคา
ตามท้องตลาด)

             -         450,000             -   -                        -   งานป้องกันฯ

12 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้่า แบบหอยโขง่ เคร่ืองยนต์ดีเซล สูบน้่า
ได้ 1,750 ลิตรต่อนาที จ่านวน 1 เคร่ือง  (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์)

             -          63,400             -   -                        -   งานป้องกันฯ

13 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรลูกสูบไม่ต่่ากวา่ 2,000 ซีซี  
หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากวา่ 110 กิโลวตัต์ เคร่ืองยนต์
ดีเซล แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ  จ่านวน 1 คัน (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

             -                -               -      1,664,000              -   งานป้องกันฯ

14 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้่า ขนาดความจุ 6,000 ลิตร  เคร่ืองยนต์
ไม่น้อยกวา่ 210 แรงม้า จ่านวน 1 คัน (ราคาตามท้องตลาด)

-            -            -           -           2,500,000  งานป้องกันฯ

15 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ติดต้ัง GPS Tracking รถยนต์ส่วนกลาง จ่านวน 3 คัน 30,000       -            -           -           -           งานป้องกันฯ

16 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน-บานทึบ กระจกสูง จ่านวน 2 
ชุดๆละ 10,000 บาท  (ราคาตามท้องตลาด)

       20,000   -      -                 -     -    กองสาธารณสุข

17 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ  2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่น
ขัน้ปรับระดับ 3 ชิน้ และ มี มอก.จ่านวน  2 หลัง ๆ ละ 5,900 
บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

       11,800   -      -                 -     -    กองสาธารณสุข

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

18 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ติดต้ัง GPS Tracking รถยนต์บรรทุกขยะ  จ่านวน 1 คัน 10,000         -      -                 -     -    กองสาธารณสุข

19 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงกระเช้า 13 เมตร 
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกวา่ 130 แรงม้า จ่านวน 1 คัน (ราคาตาม
ท้องตลาด)

   3,500,000              -               -                -                -   กองช่าง

20 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรลูกสูบไม่ต่่ากวา่ 
2,400 ซีซี  หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากวา่ 110 กิโลวตัต์ 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ จ่านวน 1 คัน (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์)

   1,092,000              -               -                -                -   กองช่าง

21 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือถังน้่า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 4,000  ลิตร  จ่านวน
 4 ถัง (ราคาตามท้องตลาด)

      200,000              -               -   -                        -   กองช่าง

22 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป ดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จ่านวน 1 ชุด (ราคา
ตามท้องตลาด)

             -                -        100,000              -                -   กองช่าง

23 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือชุดโต๊ะ+ม้านัง่ (สแตนเลส) ส่าหรับทานอาหารเด็กเล็ก  
จ่านวน 15 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท  หนึง่ชุดประกอบด้วย โต๊ะ
ขนาด 75x120x55 ซม. จ่านวน 1ตัว และม้านัง่ขนาด 
30x120x35 ซม. จ่านวน 2  ตัว  (ราคาตามท้องตลาด)

             -         225,000             -                -                -   งานก่อนวยัเรียนฯ

24 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองเคลือบบัตร จ่านวน 1 เคร่ือง (ราคาตามท้องตลาด)          3,500   -             -                -                -   งานก่อนวยัเรียนฯ

25 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน จัดซ้ือชัน้วางทีว ีจ่านวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)          3,500   -             -                -                -   งานก่อนวยัเรียนฯ
26 การศาสนา วฒันธรรม

 และนันทนาการ
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 

แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทีย ู จ่านวน 7 
เคร่ือง ๆ ละ 36,000.- บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

             -         252,000             -                -                -   กองการศึกษา

27 การศาสนา วฒันธรรม
 และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน จัดซ้ือชัน้วางรองเท้า 4 ชัน้ จ่านวน 4 อัน  (ราคาตามท้องตลาด)              -          30,000             -                -                -   กองการศึกษา

28 การศาสนา วฒันธรรม
 และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน จัดซ้ือชุดโต๊ะ+เก้าอีส้นาม จ่านวน 6 ชุด ๆ ละ 3,900 บาท 
(ราคาตามท้องตลาด)

             -          23,400             -                -                -   กองการศึกษา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

29 การศาสนา วฒันธรรม
 และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน จัดซ้ือชุดโต๊ะ+เก้าอีส้นามแบบเอน  จ่านวน 46 ชุด ๆ ละ 4,900
 บาท (ราคาตามท้องตลาด)

             -          19,600             -                -                -   กองการศึกษา

30 การศาสนา วฒันธรรม
 และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน จัดซ้ือตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 18 ช่อง จ่านวน 4 หลัง ๆ 8,000 บาท 
 (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

             -          32,000             -                -                -   กองการศึกษา

5,326,000   2,187,400  200,000    1,664,000  2,500,000  รวม

แบบ ผ.03
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ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

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

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
  

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

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

รวมคะแนน 100 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

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

20 
(3) 

 

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

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

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

(2)  

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

(2)  

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

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ 
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

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

(3)  

2 . การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

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

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  

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

(2)  

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

(2)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การ

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

(2)  

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

(2)  

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

(1)  

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

(1)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

65 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand 
4.0 

(10)  

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

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

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

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแตล่ะ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนบัสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึน้ มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน้าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร ์

(5)  

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

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

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

(5)  

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

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย 

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

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

(5) 

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

รวมคะแนน 100 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

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

10  

2. การประเมินผลการน้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิ
ในเชิงปริมาณ 

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

10  

3. การประเมินผลการน้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิ
ในเชิงคุณภาพ 10 

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

10  
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4. แผนงานและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 10 

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

10  

5. โครงการพัฒนา 
ประกอบด้วย 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

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

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

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

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

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

(5)  

5.4 โครงการมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

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

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 แห่งชาติ 

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

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

5.6 โครงการมีความสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 

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

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

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

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

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

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

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

(5)  
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(Transparency) 
5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

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

(5)  

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

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

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

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

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

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

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

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

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

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