
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
******************************************* 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้
จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี 

 

ดังนั้น  เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เทศบาลตำบล        
เขาฉกรรจ์  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และกำกับการบริหารจัดการเทศบาล
ตำบลเขาฉกรรจ์  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

ทั้งนี้  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
หรือ www.khaochakan.go.th 

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
     ว่าที่ร้อยตรี     
           (โจทย์  แดงจันทร์) 
                    นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 
ผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนา 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่มี 

การดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นและประชาคมท้องถิ ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพท้องถิ่น 

  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์   

 

การวางแผน 
     เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561- 
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
ในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ต่อไป  
     เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนด
โครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรก์าร
คมนาคมสะดวก 

20 24,308,000 22 15,580,000 29 17,930,000 16 9,425,000 26 37,560,000 

ยุทธศาสตร์
ประชาชนมี
คุณภาพ 

66 14,899,509 94 88,374,509 103 43,666,599 109 31,377,324 117 67,401,224 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชิงนเิวศ 

2 450,000 6 8,540,000 5 3,250,000 6 4,785,000 7 57,650,000 

ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการ 

106 36,890,236 118 39,688,338 129 52,427,140 134 46,773,330 133 64,014,200 

รวม 194 76,547,745 240 152,182,847 266 117,273,739 265 92,360,654 283 226,625,424 

 
การจัดทำงบประมาณ 

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่
ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 202 โครงการ งบประมาณ 77,763,300.06 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การคมนาคมสะดวก 14 3,013,813.05 

ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคณุภาพ 65 20,867,630 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2 2,320,774.05 

ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 121 51,471,082.96 

รวม 202 77,763,300.06 

 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 158 โครงการ จำนวนเงิน 57,279,525.22 

บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 141 โครงการ จำนวนเงิน 48,857,064.61 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การคมนาคมสะดวก 10 3,009,208.05 9 2,796,208.05 

ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคณุภาพ 43 18,414,765.00 36 14,450,935.56 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2 2,105,800.00 1 345,000.00 

ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 103 33,749,752.17 95 31,264,921.00 

รวม 158 57,279,525.22 141 48,857,064.61 
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ผลการดำเนินงาน 
 

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี 2565            
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565)   ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง   โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การคมนาคมสะดวก 26 37,560,000 14 3,013,813.05 10 3,009,208.05 9 2,796,208.05 

ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ 117 67,401,224 65 20,867,630 43 18,414,765.00 36 14,450,935.56 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

7 57,650,000 2 2,320,774.05 
2 2,105,800.00 1 345,000.00 

ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 133 64,014,200 121 51,471,082.96 103 33,749,752.17 95 31,264,921.00 

รวม 283 226,625,424 202 77,763,300.06 158 57,279,525.22 141 48,857,064.61 
 

 
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พ่ึง 

2 โครงการการศึกษาเพ่ือต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) 
3 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์  

(2)โครงการเร่งรัด ปฏิบัติการค้นหาผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด 
4 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์  

(3)โครงการ สกัดกั้นยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
5 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์  

(4)การแข่งขันกีฬาอำเภอเขาฉกรรจ์ต้านภัยยาเสพติดฯ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
6 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
7 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิงเทศบาล 
9 อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์-ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด อำนวยความสะดวกการจราจรและ

บริการในช่วงเทศกาล 
10 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
11 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ/งานประเพณี 

12 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ 
13 โครงการปฐมนิเทศ 
14 โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
16 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ค่าอาหารกลางวัน 
17 อุดหนุนอาหารเสริม(นม) 
18 อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่ออุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ จัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี 
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19 
 
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ โครงการยุวมัคคุเทศก์น้อยสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดรักท้องถิ่น 

20 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
21 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 
22 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
23 อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
24 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำในชุมชน 
25 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวในเขตเทศบาล 
26 โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ 
27 โครงการจัดงานวันลอยกระทงและแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน 
28 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ 
29 โครงการแห่เทียนพรรษาและวันอาสาฬหบูชา 
30 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
31 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
32 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
33 เบี้ยยังชีพความพิการ 
34 โครงการสุขภาพดีวิถีไทย โดยใช้สมุนไพรใกล้ตัว 
35 โครงการติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) 
36 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ชุมชนทรายงามพัฒนา 
37 โครงการค่าใช้จ่ายในการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กลุ่ม ทาวน์เฮ้าส์สมพร และซอย  

หลังศาลาเอนกประสงค์วัด คริสต์ หมู่ 4 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์  
38 โครงการเงินอุดหนุนการ ประปาส่วนภูมิภาคสาขา สระแก้ว -ซอยรีสอร์ทบอย- โก๋พอส ถนนเทศบาล 18 

หมู่ 6 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 499,856 บาท - กลุ่มบ้านอู่สวัสดิ์โช้คอัพ 
หมอลำปน หมูท่ี ่6 ต. เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 200,876 บาท รงมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 700,732 บาท(เจ็ดแสนเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) 

39 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว(1) กลุ่มบ้านนางมัย สระบุรี และกลุ่มบ้านนายบรรจง       
สืบสุนทร ปักเสา ชุมชนเขาฉกรรจ์สามัคคี 

40 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว(2) กลุ่มบ้านวัดเก่าเขาฉกรรจ์ ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข 
41 โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทางในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนหน้าอำเภอ (กลุ่มบ้านนายสา จูงพันธ์ท้าว)         

ชุมชนสันติสุข 
43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอยสงัดมอเตอร์ ชุมชนเนินมะค่าพัฒนา 
44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนทางหลวง 317 กลุ่มบ้านนายชุม ตรวจนอก         

ชุมชนสันติสุข 
45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกลุ่มบ้านน.ส.ณิชมล ตำแยโย ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข 
46 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์ 
47 โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
48 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
49      

 
โครงการกิจกรรมวันเทศบาล 
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50 โครงการแข่งขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจ์ต้านยาเสพติด 
51 โครงการกิจกรรมเก่ียวกับการเฉลิมพระเกียรติฯ 
52 โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ 
53 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
54 โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 
55 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
56 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
57 โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
58 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ และโรงซ่อมบำรุงกองช่าง ข้างอาคารหอประชุมเทศบาลตำบล         

เขาฉกรรจ์ 
 

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


