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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

สวนที่ ๑สวนที่ ๑  
 
 
 

๑. ดานกายภาพ 
 

 1.1   ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขตและเขตการปกครอง 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ   หางจากตัวจังหวัดปราจีนบุร ี 19  กิโลเมตร และกรุงเทพมหานคร 

170 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี ้
  ทิศเหนือ  จรด    บานคลองโพธิ ์  หมูที ่ 1   ต.  บานทาม 
  ทิศใต   จรด    บานหนองโพรง       หมูที ่ 6  ต.  หนองโพรง 
  ทิศตะวันออก      จรด    บานทาตะครอ           หมูที ่ 4    ต.  ศรีมหาโพธ ิ
  ทิศตะวันตก         จรด    บานดอนตะแบก            หมูที ่ 2    ต.  ศรีมหาโพธ ิ
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุม  ตั้งอยูริมแมน้ำบางปะกง  (แมน้ำปราจีนบุร)ี ซึ่งเกิดจาก 

แควหนุมานและแควพระปรงไหลมาบรรจบกันที่อำเภอกบินทรบุรี  อำเภอศรีมหาโพธ ิ อำเภอเมือง  และอำเภอบาน
สรางแลวไหลรวมกับแมน้ำนครนายกเขาสูจังหวัดฉะเชิงเทรา  ไหลลงสูอาวไทยที่อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
เปนพื้นที่ที่เหมาะแกการเพาะปลูก 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป สามารถแบงออกไดเปน 3 ฤดู  คือฤดูรอน ฤดูฝน และฤดหูนาว 
โดยทั่วไปไดรับอทิธิพลจากลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต มีอากาศรอนจัดในฤดูรอนและคอนขางหนาวจัดในฤดูหนาว   

๑.๔ สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
  ประชากรสวนใหญ  ประกอบอาชีพคาขาย  เกษตรกรรมและรับจาง  ซึ่งในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมชนบทสูสังคมเมืองอุตสาหกรรม  เนือ่งจากมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตใกลเคียง 
 
๒. ดานการเมือง/การปกครอง  

๒.๑ เขตการปกครอง 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิมีพื้นที่  2.6  ตารางกิโลเมตร ตัง้อยูเลขที่ 444 หมูที ่4  ตำบลศรีมหาโพธ ิ
 อ.ศรีมหาโพธ ิ จ. ปราจีนบรุี  ครอบคลมุ  4  ชุมชน  คือ   

1.   ชุมชนตลาดทาประชุม หมูที่  3  ตำบลศรีมหาโพธ ิ
2.   ชุมชนบานทาประชุม  หมูที่  4  ตำบลศรีมหาโพธ ิ
3.   ชุมชนลายพระหัตถ  หมูที่  6  ตำบลหนองโพรง 
4.   ชุมชนหลุมเมือง  หมูที่  9  ตำบลศรีมหาโพธ ิ
 
 
 

/...การเลือกตั้ง 
 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  เดิมเทศบาลไดแบงเขตการเลือกตัง้นายกเทศมนตรีตำบลศรมีหาโพธ ิ ทั้งเขตเทศบาลเปน 2 เขต
เลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเปน  2  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งที่ ๑  ประกอบดวย  ตำบลศรมีหาโพธ ิ  
เขตเลือกตั้งที่  ๒  ประกอบไปดวย ตำบลศรีมหาโพธิ และตำบลหนองโพรง 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธสิวนใหญรวมกจิกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนใน

เขตเทศบาลยังมีสวนรวมในการบรหิารงาน  การชวยเหลอืงานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการ
ดำเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพฒันาเทศบาลประชุมประชาคมแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ   

จำนวนผูมสีิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเมื่อวันที่  22  เมษายน  2555)   
   -  จำนวนผูมสีิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   2,527     คน 
  -  จำนวนผูมสีิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 2,527     คน 
  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง  ครั้งลาสุด (พ.ศ. ๒๕๕5) 

-  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังนายกเทศมนตรี  2,108  คน  จากผูมสีิทธิเลือกตัง้ทัง้สิ้น  2,527  คน  
คิดเปนรอยละ  83.42 
  -  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล  2,108 คน จากผูมสีิทธิเลือกตัง้ทั้งสิ้น  2,527  คน  
คิดเปนรอยละ  83.42 

ปจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากคำสั่ง คสช.  และปจจุบนัยังไมมีการเลือกตั้ง 
 
๓. ประชากร 
 
 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
 

ชุมชน หมูท่ี ชาย หญิง รวม 

ชุมชนตลาดทาประชุม 3 494 523 1,017 
ชุมชนบานทาประชุม 4 547 580 1,127 
ชุมชนลายพระหัตถ 6 331 377 708 
ชุมชนหลุมเมือง 9 371 383 754 

รวมประชากรในเขตเทศบาลตำบลศรมีหาโพธิ ทั้งหมด 3,606 
 

๓.๒ ชวงอายุและจำนวนประชากร 
 

ชวงอายุ/จำนวนประชากร ชาย หญิง รวม 

อายุต่ำกวา 18 ป 368 338 706 
อายุ 18 – 60 ป 1,148 1,164 2,312 
อายุมากกวา 60 ป 227 361 588 

รวม 1,743 1,863 3,606 
 
 

/...4. สภาพทางสังคม 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

จากการสำรวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙  อาน  เขียนภาษไทย
และคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ป  ไดเรียนตอชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๔  หรือเทียบเทา และที่ไมไดเรียนตอมีงานทำ รอยละ  ๙๙  ดานการศึกษาอยูในเกณฑที่ดี  ปญหาคือ  
ยังไมสามารถที่จะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาของเทศบาล  ไดจัดการสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหาร
กลางวัน ใหกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน   

 

 สถานศึกษาในเขตเทศบาล  รวม  3  แหง  ไดแก 
 1.  โรงเรียนอนุบาลศรมีหาโพธ ิ สังกัด  สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาปราจีนบุร ี
 2.  โรงเรียนศรีมหาโพธ ิ สังกัด  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาปราจีนบุร ี
  3.  โรงรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง สงักัด  สำนักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา 
          เอกชน (สช.)  โดยแบงการศึกษา  ดังนี ้
  

1.  ระดบัอนุบาล  ม ี 2  แหง  คือ 
  1.1  โรงเรียนอนุบาลศรมีหาโพธ ิ จำนวนนักเรียน   99  คน   

- เปนชาย    จำนวน  55  คน 
- เปนหญิง  จำนวน  44 คน 

  1.2  โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง  จำนวนนักเรียน   795   คน  
- เปนชาย    จำนวน   397  คน 
- เปนหญิง  จำนวน   398  คน 
 

2.  ระดบัประถมศึกษา  มี  2   แหง  คือ 
  2.1  โรงเรียนอนุบาลศรมีหาโพธ ิ  จำนวนนักเรียน  233  คน  

-  เปนชาย     จำนวน      124  คน 
-  เปนหญิง   จำนวน     109  คน  

  2.2  โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง   จำนวนนักเรียน   1,935   คน  
-  เปนชาย     จำนวน     985   คน 
-  เปนหญิง   จำนวน      950  คน 

 

3.  ระดบัมัธยมศึกษา  มี  2   แหง  คือ 
  3.1  โรงเรียนศรีมหาโพธ ิ   จำนวนนักเรียน   974  คน  

-  เปนชาย    จำนวน  454  คน 
-  เปนหญิง  จำนวน  520  คน 

               -  คร ู  จำนวน  42  คน  ,  พนักงานราชการ  4  คน  ,  อัตราจาง   6   คน 
  3.2  โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง จำนวนนักเรยีน  1,299  คน  

-  เปนชาย    จำนวน     595   คน 
-  เปนหญิง   จำนวน     704   คน 

          -  คร ู  จำนวน          75   คน 
 

/...4.2. สาธรณสุข 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการสำรวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชากรสวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับ

ประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรค
ไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชนบางรายไม
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำป  การแกไขปญหา คือ เทศบาลและหนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัด
กิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  
แตตองเปนการดำเนินการอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ป  ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตาม
เกณฑมาตรฐาน จากการสำรวจขอมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพื่อบำบัดอาการ
เจ็บปวยที่ไมเหมาะสม  การออกกำลังกายยังไมสม่ำเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหา
เหลานี้เทศบาลพยายามอยางยิ่งที่จะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหา   
  (๑)  หนวยงานดานสาธารณสุข 

  -  สถานพยาบาลรัฐบาล    1 แหง 
  -  รานขายยาแผนปจจุบัน  4 แหง 

 

๔.๓ อาชญากรรม 
  เทศบาลไมมีเหตุอาชญากรรมเกดิข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน  และทำลายทรัพยสิน
ของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ไดดำเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสำรวจขอมูลพื้นฐานพบวา  สวนมาก
ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธ ี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน วิธีการแกปญหาของเทศบาลที่สามารถ
ดำเนินการไดตามอำนาจหนาที่และงบประมาณที่มีอยูอยางจำกัด  คือการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก 
และลูกศรบอกทาง รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวก
ใหกับประชาชน  แตปญหาที่พบเปนประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งาน
มหรสพ เปนปญหาที่ชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลาน
ของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความ
รวมมือไปยังผูนำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผูนำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดขึ้นเลยยัง
เปนปญหาที่ปจจุบันไมสามารถที่จะแกไขได  ทั้งที่มีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องที่ทางเทศบาลจะตองหาวิธีที่จะ
แกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอำนาจหนาที่ที่สามารถดำเนินการได 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ ไดแจงใหกับเทศบาล

ทราบนั้นพบวาในเขตเทศบาลมผีูทีต่ิดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นทีอ่ื่นถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจาก
วาไดรับความรวมมือกับทางผูนำ  ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจำ การแกไขปญหา
ของเทศบาลสามารถทำไดเฉพาะตามอำนาจหนาที่เทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การ
ฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอำนาจหนาที่  ก็เปนเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ไดให
ความรวมมือมาโดยตลอด  

 
 
 
 
 

/...4.5. การสังคมสงเคราะห 
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 ๔.๕ การสังคมสงเคราะห 
  เทศบาลไดดำเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี ้

1. ดำเนินการจายเบี้ยยงัชีพใหกบัผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเดก็แรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผูพกิาร 
๕. ต้ังโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง    
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน       
 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตเทศบาลมีระบบบรกิารพื้นฐาน  ดังนี ้
 5.1 การคมนาคมและขนสง 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ มกีารคมนาคมทางบกทีส่ะดวก สามารถเดินทางติดตอกับอำเภอตางๆ  
ภายในจังหวัดไดสะดวก  รวมทั้งการเดินทางไปยังจังหวัดตาง ๆ   ไดซึ่งทางหลวงแผนดินสายสำคัญ ๆ  ไดแก 
    ทางหลวงแผนดินหมายเลข  3069  เสนทางจากปราจนีบุร ี– อำเภอศรีมหาโพธ ิ มรีะยะทาง  
20.822  กิโลเมตร 
    ทางหลวงแผนดินหมายเลข  3070  เสนทางจากอำเภอศรีมโหสถ – อำเภอศรีมหาโพธ ิ  
มีระยะทาง  16.00  กิโลเมตร 
    ทางหลวงแผนดินหมายเลข  3078   เสนทางประจันตคาม – ศรีมหาโพธ ิ  มีระยะทาง  14.188  
กิโลเมตร 
    ทางหลวงแผนดินหมายเลข  3079   เสนทางศรีมหาโพธ ิ– คลองรัง้  (เชื่อมทางหลวงแผนดิน  
หมายเลข  304)  มรีะยะทาง  13  กโิลเมตร 
    ทางหลวงแผนดินหมายเลข  3281  เสนทางศรมีหาโพธ ิ– ระเบาะไผ  (เชื่อมทางหลวงแผนดิน  
หมายเลข  304)  มรีะยะทาง  12.662  กิโลเมตร 
  การขนสงผูโดยสาร  มีเอกชนเปนผูดำเนินการโดยการขออนญุาตจากรมการขนสงทางบก  มรีถ
ใหบรกิารประจำทาง  15  คัน  วิ่งระหวางจังหวัดปราจีนบรุี –  ศรีมหาโพธ ิ– ระเบาะไผ – พนมสารคาม (จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา)   

ถนนภายในเขตเทศบาลทีร่ับผิดชอบ  รวม   31  สาย  ความยาวทั้งสิ้น  10.730 กิโลเมตร 

๕.๒ การไฟฟา 
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวาง

ทางหรือที่สาธารณะยังไมสามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความตองการใหติดตั้งไฟฟา
สองสวางนั้นยังไมเปนทีส่าธารณะ  เทศบาลจึงไมสามารถดำเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ  ประสานความ
รวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทำความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่และวิธีการที่จะดำเนินการแกไขอยางไร  ทั้งนี้  
เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะไดชวยกัน
แกไขปญหาใหกับชุมชน  ปจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟาใช  ดังนี ้

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใชไฟฟา  1,834   หลังคาเรือน 
 

/...5.3. การประปา 
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๕.๓ การประปา 
การประปา  สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  และมีน้ำใช

ตลอดทั้งป  ปจจุบันประชาชนมีประปาใช  ดังนี ้
(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใชน้ำประปา      1,650    หลังคาเรือน 
 

๕.๔ โทรศัพท 
  มีองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  สาขาอำเภอศรีมหาโพธ ิจำนวน   1     แหง   เปนหนวยงาน
รับผิดชอบและมผีูใชโทรศัพท     จำนวน     2,678  หมายเลข    

๕.๕ ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครภุัณฑ 
  (๑)  มีไปรษณีย  จำนวน  ๑  แหง  ใหบริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร – เสาร (วัน
เสารครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย    
 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
  ประชากรในเขตเทศบาล รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลติทางการเกษตรที่สำคัญ  ไดแก  
สมโอ  เงาะ  มังคุด  กระทอน  เปนพืชเศรษฐกิจ  มีการทำนาบางแตสัดสวนนอย  เนื่องจากเปนที่ลุมน้ำทวม  ทำใหผล
ผลิตที่ไดไมดีนัก 
 

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตเทศบาลไมมกีารประมง) 
  

๖.๓ การปศุศัตว 
-  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรอืนเปนอาชีพหลกัและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  

เปด  โค  สุกร  กระบอื  จำนวนสัตวในพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี ้
โค ๔๕๕ ตัว   กระบือ  ๑๒๕   ตัว  สุกร  ๖๐ ตัว 
เปด   ๕๒๑  ตัว   ไก    ๑๑๕   ตัว  อื่นๆ ๘๑๕ ตัว  

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แหง 
รานอาหาร  ๔ แหง 
สถานีขนสง  - แหง (ทารถ ๑  แหง) 
รานเกมส  ๓        แหง 

๖.๕ การทองเท่ียว 
  ในเขตเทศบาลไมมีแหลงทองเที่ยว  แตไดสงเสริมการทองเที่ยวใหเกิดขึ้นในชุมชน  เชน  การจัดงาน
ประเพณีตางๆ  การจัดสรางสวนสาธารณะสำหรับใชพักผอนหยอนใจ   
 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จำนวนกจิการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน    -     แหง 
 
 

/...6.7. การพาณิชย 
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๖.๗ การพาณชิยและกลุมอาชีพ 
การพาณิชย 
ธนาคาร   3 แหง สถานีบรกิารน้ำมัน 3     แหง 
บริษัท   - แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา  - แหง 
หางหุนสวนจำกัด - แหง ตลาดสด  ๑ แหง 
รานคาตางๆ  ๔๗ แหง โรงฆาสัตว  - แหง 
ซุปเปอรมาเก็ต  2      แหง 
กลุมอาชีพ 
มีกลุมอาชีพ  จำนวน  ๒  กลุม 

   ๑. กลุมผลิตปุย 
   ๒. กลุมผาไหม 
 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสำรวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกำลังแรงงาน รอยละ  ๙๕  
เมื่อเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกวามาก  แตคาแรงในพื้นที่ต่ำกวาระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไป
ทำงานตางประเทศ  ปญหาที่พบคือ ประชากรตองไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางราน
ใหญๆ  เพราะในพื้นที่ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจางแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่สวนมากเปนที่อยูอาศัย  ปญหานี้ยัง
ไมสามารถแกไขได 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

7.๑ การนบัถือศาสนา 
-  ผูที่นับถือศาสนาพุทธ  รอยละ   ๙๘  

     วัด      ๒    แหง         
 

7.๒ ประเพณีและงานประจำป 
-  ประเพณีวันขึ้นปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 

7.๓ ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ประชาชนในเขตเทศบาลสวนใหญจะทำงานในเขตอุตสาหกรรม   
  ภาษาถิ่น  พูดภาษากลาง  ภาษาอิสาน 
 

7.๔ สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  -      
 
 

/...8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

8.๑ น้ำ  ที่ใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ำที่ไดจากน้ำฝน และน้ำดิบ  จะตองนำมาผานกระบวนการของระบบ
ประปา สำหรับน้ำใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนำขึ้นมาใชใหพอเพียงได และบางแหงเค็ม ไมสามารถใชดื่มและ
อุปโภคได 

 

8.๒ ปาไม  ในเขตเทศบาลไมมปีาไม 
 

8.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไมมีภูเขา 
 

8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในพื้นที่ของเทศบาลสวนมากเปนพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย  รานคา  สถานประกอบการ  

ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยที่เปนพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ไดแก  ดิน  น้ำ  ตนไม  อากาศ
ที่ไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพื้นที่บางสวนเปนดินเค็ม  น้ำใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ำกรอย  ไมสามารถที่จะนำ
น้ำจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ำดิบจากแหลงอื่น  และน้ำฝน  น้ำในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน 
มีแหลงน้ำใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ำสำหรับการเกษตรไดเพิ่มขึ้น  เพราะพื้นที่
สวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหาดานขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแกไขปญหา เทศบาลไดจัดทำ
โครงการเพื่อแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน  เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับ
ขยะใหครอบคลุมทั้งพื้นที่  โครงการปลูกตนไมในวันสำคัญตางๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ   
 
9. อื่นๆ  
 
 ๑๐.1  การแกไขปญหา 

๑)  สรางความเขมแขง็ใหกบัชุมชน  โดยรวมมือกบัทุกภาคสวน  ไมวาจะเปน  อำเภอ  ตำรวจ 
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผูนำชุมชน  รวมทำกิจกรรมตางๆ กับชุมชน  ใหประชาชนเกิดความไววางใจและไดรับความ
คุมครองทางสงัคม  มีความเปนกลาง  รบัทราบปญหาและเรงแกไข 

๒)  อำนวยความสะดวก ประสานงาน ใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน  
  ๓)  รวมมือกับอำเภอ  เกษตรอำเภอ  สงเสรมิใหประชาชนมีความรูในการใชประโยชนจากดินและน้ำ 
ใหเหมาะสมกบัพื้นที่ของชุมชน เพื่อพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส  
  ๔)  รวมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  สงเสรมิ  รณรง ปองกัน  สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน  สงเสรมิ  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  ๕)  สงเสรมิ  สนับสนุน  เปดโอกาสใหเด็กไดรบัการศึกษา  จัดกิจกรรมใหความรูตางๆ   
 
        
    ************************************ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

สวนที่ สวนที่ 22  
 
 

 
๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป  (พ.ศ.2561 – 2580)  

ยุทธศาสตรชาติ  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  มีวิสัยทัศนประเทศไทย  คือ  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ย่ังยืน  เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเปนคติพจนประจำชาติ
วา  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ย่ังยืน” 

ความมั่นคง  หมายถึง  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ  สังคม  ชุมชน  ครัวเรือน  และปจเจกบคุคล  และมีความมั่นคงในทุกมติิ  
ทั้งมิติทางการทหาร  เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดลอม  และการเมือง  เชน  ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สถาบันชาติศาสนา  พระมหากษัตริยมีความ
เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นำไปสูการบริหาร
ประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกกำลังเพื่อ
พัฒนาประเทศ  ชุมชนมีความเขมแข็ง  ครอบครัวมีความอบอุน  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายไดที่มั่นคง
พอเพียงกับการดำรงชีวิต  มีการออมสำหรับวัยเกษียณ  ความมั่นคงของอาหาร  พลังงาน  และน้ำ  มีที่อยูอาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความมั่งคั่ง  หมายถึง  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน  จนเขา
สูกลุมประเทศรายไดสูง  ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง  ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น  และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวน  มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการ
สหประชาชาติ  ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจน  เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง  ขณะเดียวกันตองมี
ความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆ  ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ  เพื่อใหสามารถสรางรายไดทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ  ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต  เพื่อใหสอดรับกับบริบทการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลกและมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยาง
แนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค  ทั้งการคมนาคมขนสง  การผลิต  
การคา  การลงทุนและการทำธุรกิจ  เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา  นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสราง
การพัฒนาตอเนื่องไปได  ไดแก  ทุนมนุษยทุนทางปญญา  ทุนทางการเงิน  ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม  
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความยั่งยืน  หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ  รายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนให
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  ซึ่ งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใชการรักษาและการฟนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และสอดคลอง
กับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมี
ความรับผิดชอบตอสังคม  มีความเอื้ออาทร  เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม  รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวม
อยางยั่งยืน  และใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน  และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการพัฒนาอยางสมดุล  มีเสถียรภาพ  และยั่งยืน 

/…เปาหมาย 

 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

เปาหมายการพัฒนาประเทศ  คือ  “ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง  สังคมเปนธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  พัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกงและมีคุณภาพ  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  สรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม 

ยุทธศาสตรชาติ ๖ ดาน ประกอบดวย 
๑. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 
๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขนั 
๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
๔. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกบัสิง่แวดลอม 
๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๖ ดาน ประกอบดวย 
๑. ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสงัคมไทย 
๒. ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกจิ และการกระจายรายได 
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
๔. ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาต ิ
๖. ประสิทธภิาพการบรหิารจัดการและการเขาถึงการใหบรกิารของภาครัฐ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๒  จึงนำวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติมาเปนวิสัยทัศนของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๒  และนำยุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง  ๖  ดาน ที่กำหนดไวใน
ยุทธศาสตรชาติมาเปนแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  
๑๒  ในลักษณะของการถายทอดยุทธศาสตรระยะยาวลงสูการปฏิบัติในชวงเวลา  ๕  ป  โดยกำหนดยุทธศาสตรให
ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในชวง  ๕  ปแรกของยุทธศาสตรชาติ  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เปนสำคัญ 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๑)  ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  พัฒนาคนทุกชวงวัยเพื่อใหคนไทยเปนคน

ดี  คนเกง  มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพชีวติที่ดี  โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุที่จะมีสัดสวนสูงขึ้นในสังคมสูง
วัย  ทั้งการสรางงานที่เหมาะสม  การฟนฟูและดูแลสุขภาพ 

๒)  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรม  ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ำใน
ทุกมิติ  เพื่อสรางความปรองดองในสังคม  การสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร  แหลงทุนใน
การประกอบอาชีพ  เพื่อยกระดับรายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

๓)  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  ใหความสำคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  การปรับโครงสรางทั้งหวงโซคุณคาในภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  บริการ  การลงทุน  
การพัฒนา  SMEs  และเกษตรกรรุนใหม 

๔)  ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  มุงอนุรักษ  ฟนฟู  สราง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน
และเปนธรรม  บริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพ 

/…5. ยุทธศาตรการเสริมสราง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

๕)  ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน  ให
ความสำคัญกับความมั่นคงที่สงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม  ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพใหประเทศ 

๖)  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ  การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เพื่อใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส  มี
ประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนธรรม  ประชาชนมีสวนรวม  ประเทศปราศจากคอรรัปชั่น  มี
การกระจายอำนาจ  และแบงภารกิจรับผิดชอบทีเ่หมาะสมระหวางสวนกลาง  ภูมิภาค และทองถิ่น  

๗)  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส  มุงเนนการพัฒนากายภาพโครงสราง
พื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน  เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  พื้นที่เมือง  การเชื่อมโยงการเดินทางและขนสงสินคาระหวางประเทศ 

๘)  ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  ใหความสำคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  ตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่  ๑๑  ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา  และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม   

๙)  ยุทธศาสตรการพฒันาภาค  เมือง  และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ  ใหสอดคลองกบัทิศทางการพัฒนาประเทศ  
ศักยภาพ  โอกาสและขอจำกัดของพื้นที่  รวมทั้งความตองการของภาคีการพฒันาทีเ่กี่ยวของ  สรางฐานเศรษฐกิจใหม
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

๑๐)  ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพฒันา  ประสานและพัฒนาความรวมมือกัน
ระหวางประเทศทัง้ในเชิงรุกและรบัอยางสรางสรรค  โดยมุงเนนการดูแลการดำเนินงานตามขอผูกพันและพันธกรณี
ตลอดจนมาตรฐานตางๆ  ที่ไทยมีความเกี่ยวของในฐานะประเทศสมาชิก  ทั้งในเวทีระดับโลก  ระดบัภูมิภาค  และระดบั
อนุภูมิภาค 
 

๑.๓  ไทยแลนด  ๔.๐ 
รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา  มุงมั่นในการนำ  “โมเดลประเทศไทย  ๔.๐”  หรือ  “ไทยแลนด  ๔.๐”  

มาใชเพื่อผลักดันประเทศใหหลุดพนกับดัก  ๓  ประการ  ไดแก  ๑)  กับดักประเทศรายไดปานกลาง  (Middle  Income  
Trap)  ๒)  กับดักความเหลื่อมล้ำ  (Inequality  Trap)  ๓)  กับดักความไมสมดุลของการพัฒนา  (Imbalance  Trap)  
โดยมีเปาหมายเพื่อนำประเทศมุงสูความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  อยางเปนรูปธรรม  ซึ่งไทยแลนด  ๔.๐   คือการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจไปสู  “Value-Based  Economy”  หรือ  เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม ประกอบดวย  
๑)  Productive  Growth  Engine  ซึ่งเปาหมายสำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสูประเทศที่มี

รายไดสูง  (High  Income  Country)  ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม  ปญญา  เทคโนโลยี  และความคิดสรางสรรค  กลไก
ดังกลาวประกอบไปดวย  การสรางเครือขายความรวมมือในรูปแบบประชารัฐ  การบริหารจัดการสมัยใหม  และการ
สรางคลัสเตอรทางดานเทคโนโลยี  การพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม  กิจการรวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ  รวมถึงการบมเพาะธุรกิจดานเทคโนโลยี  
เปนตน  ซึ่งถือเปนการตอบโจทยความพยายามในการกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลาง 

 
 
 

/…2) Inclusive Growth 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
๒)  Inclusive  Growth  Engine  เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนและเปนการกระจายรายได  โอกาส

และความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น  โดยกลไกนี้ประกอบดวย การสรางคลัสเตอรเศรษฐกิจระดับกลุมจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับฐานรากในชุมชน  การสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  เพื่อตอบโจทยประเด็นปญหาและความทาทายทางสังคมในมิติ
ตางๆ  การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวยตอการทำธุรกิจ  การสงเสริมและสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมเขมแข็งและสามารถแขงขันไดในเวทีโลก  การสรางงานใหมๆ  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  การยกระดับ
ขีดความสามารถ  การเสริมสรางทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนใหทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก  และการจายภาษีใหแกผูที่มีรายไดต่ำกวาเกณฑที่กำหนดแบบมีเงื่อนไข  (Negative  Income  Tax)  เพื่อ
แกไขกับดักความเหลื่อมล้ำที่เกิดข้ึนในปจจุบัน 

๓)  Green  Growth  Engine  การสรางความมั่งคั่งของไทยในอนาคต  จะตองคำนึงถึงการพัฒนาและ
ใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิง่แวดลอม  เพื่อตอบโจทยการหลดุออกจากกับดักความไมสมดุลของการพัฒนาระหวางคนกับ
สภาพแวดลอม  โดยกลไกนี้ประกอบดวย   การมุงเนนการใชพลังงานทดแทน  การปรับแนวคิดจากเดิมที่คำนึงถึงความ
ไดเปรียบเรื่องตนทนุ  (Cost  Advantage)  เปนหลัก  มาสูการคำนึงถึงประโยชนที่ไดจากการลดความสูญเสียทีเ่กิดข้ึนทัง้
ระบบ  (Lost  Advantage)  หัวใจสำคัญอยูที่การพฒันากระบวนการผลติใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด อันจะ
เกิดประโยชนกับประเทศและประชาคมโลกดวยในเวลาเดียวกัน 

กลไกขับเคลื่อน  ทั้ง  ๓  ถือเปนการปฏิรูปประเทศไทยไปสูความมั่งคั่งอยางมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให
หลุดพนจากกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง  ซึ่งถือเปนเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพึ่งพาการลงทุนตางประเทศ มี
การลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองนอยมาก  โดยมุงเนนการพัฒนาการศึกษาคน สรางการวิจัยและพัฒนา  โครงสราง
เศรษฐกิจ  ใหไทยสามารถอยูไดในศตวรรษที่  ๒๑  ซึ่งรัฐบาลตองกลาพอทีจ่ะถอดกบัดักจากการดึงเงินลงทุนตางประเทศ  
เอาเทคโนโลยีของตางชาติมาและตองยืนอยูบนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
 

 ๑.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาคกลาง 

  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
         (1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร การบริการ การลงทุนใหมีความมั่นคงและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ  เชน สงเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม  สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม  พัฒนาการ
เกษตร  ฟนฟูการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส 
         (2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมใหมีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพื่อพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น เชน สงเสริมการเรียนการสอนนอก
ระบบ  การอาชีวศึกษา  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สงเสริมบทบาทของ
ครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสรางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
         (3) อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลตอระบบนิเวศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเรงแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล  ปองกันปญหา
สิ่งแวดลอม  ฟนฟูคุณภาพน้ำแมน้ำเจาพระยา  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาอนุรักษและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
         (4) เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมืองและพืน้ที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบาน
ทั้งแนวเหนือ-ใต และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพื่อเปนประตูการคาเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานและนานาชาต ิ
 

/…5 บริหารจัดการ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

         (5) บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอยางมีสวนรวมและเกื้อกูลกัน เพื่อใหมีการจัด
ระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและความตองการของชุมชน 
  ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 
  (1) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบดวย นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี  
เนนการพัฒนาเปนผูนำในภูมิภาคดานอุตสาหกรรมสะอาด  สงเสริมการรวมกลุมอุตสาหกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยี
เครื่องจักร  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑและคุณภาพวัตถุดิบ  สรางมูลคาเพิ่มของหวงโซการผลิต
ในกลุมอุตสาหกรรม  และพัฒนา อนุรักษแหลงทองเที่ยวเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวทางมรดกโลก 
  (2) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบดวย ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี และอางทอง  เนนการรักษา
ความมั่นคงทางอาหารโดยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรเกษตรที่สำคัญ  การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑหลักในพื้นที่  
สงเสริมการใชประโยชนวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  พัฒนาการผลิตอาหารสงออกประเภทธัญพืช  พืช
ไร และปศุสัตว  พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนาเสนทางขนสงตลอดลำ
น้ำ  
  (3) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง กลุม 1 ประกอบดวย นครปฐม ราชบุรี  กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี  
เนนพัฒนาการผลิตและสงออกสินคาเกษตรอุตสาหกรรมดวยระบบการผลิตที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม จัดตั้งศูนย
เครือขายการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและสนับสนุนสถาบันการศึกษา  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และ  สงเสริมการจัดตั้ง
ศูนยอุตสาหกรรมบริเวณชายแดน 
  (4) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง กลุม 2 ประกอบดวย เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม  เนนสนับสนุนการศึกษาวิจัย การจัดตั้งศูนยประมงครบวงจรและอุตสาหกรรมตอเนื่อง  สงเสริมงานวิจัย
พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและสัตวน้ำ  สนับสนุนการขยายการกอสรางทาเรือน้ำลึกที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชื่อมโยงสหภาพพมาและฝงอาวไทยตะวันออก - ตะวันตก 
  (5) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบดวย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี  
และสระแกว  เนนการสรางมูลคาการผลิตใหสูงขึ้น  การปองกันการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและ อุตสาหกรรมเพื่อไมให
บุกรุกพื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ  เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานดานความปลอดภัยของสินคาเกษตร ยกระดับคุณภาพ 
ผลิตภัณฑของกลุมอุตสาหกรรมสูสากล  ขยายเครือขายอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม  สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนารวมทั้งการออกแบบนวัตกรรม  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสใหสมบูรณย่ิงขึ้น 
  (6) กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบดวย ชลบุรี  ระยอง  ตราด และจันทบุรี  มุงเนนการ เรงแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนแลงใหเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวดัชลบุรี-ระยอง  
บริหารจัดการดานการผลิต การแปรรูป และระบบการกระจายสินคาและการตลาด  สงเสริมการประมงแบบเพาะเลี้ยง 
ชายฝงในจังหวัดจันทบุรีและตราดพรอมฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเล  สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี จัด
ระเบียบแหลงทองเที่ยว สนับสนุนการคาการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน  เรงรัดปรับปรุงและขยายระบบโครงขายการ
คมนาคมขนสงใหสมบูรณยิ่งขึ้น  และพัฒนาความรูและทักษะฝมือแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
  โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 

(1) โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครใหเปนศูนยกลางการประมงและอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
(2) โครงการจัดทำแผนแมบทเพื่อบริหารจัดการพื้นที่เมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(3) โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทย 
(4) โครงการผลิตกำลังคนดานอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองตอภาคการผลิตและบริการ 

 
 

/…แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 
 

  วิสัยทัศน (Vision) จังหวัดปราจีนบุรี 
 

                    “ปราจีนบรุีเมืองนาอยู คูแหลงทองเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงนเิวศเกษตรปลอดภัย  
                                                 แพทยแผนไทยและสมุนไพรสูสากล”   
2          พันธกิจ (Mission) 
   (1) ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายใหบรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติโดยยึดความ
  ตองการและความจาเปนของประชาชนเปนหลัก 
   (2) สงเสริมใหมีการพัฒนาดานการคา การลงทุน การอุตสาหกรรม การเกษตรการดำเนินการ
  ดานสังคมและการศึกษาใหเกิดความเทาเทียมการจัดการสิ่งแวดลอมและระบบการคมนาคมเพื่อความ
  เปนเมืองนาอยู 
   (3) สงเสริมและรักษาคุณภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหเกิดผลอยาง 
  ยั่งยืน 
   (4) พัฒนาความสามารถในดานการเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (5) สงเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาแพทยแผนไทยและสมุนไพรใหมีมาตรฐานสากล 
 

  เปาประสงครวม (Goal) จังหวัดปราจีนบุรี 
  จังหวัดเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยเปนแหลง อารย
ธรรมสมัยทวาราวดีและการทองเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณชุมชนสังคม เขมแข็งเปน
ศูนยกลางการแพทยแผนไทยและพัฒนาสมุนไพร 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พฒันาดานเกษตรกรรมและบรหิารจัด 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พฒันาดานการคาและอุตสาหกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดบัการบรหิารจัดการงานดานมีมาตรฐานเพื่อสรางภูมิคุมกันบนฐานแหงความ
พอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาดานทองเที่ยว 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาเมืองนาอยูสิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 

 

 

 

 

 

 

/…เปาประสงค 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
1. พัฒนาดานเกษตรกรรม และบรหิารจัดการน้ำ 
อยางบรูณาการ 

1. การเกษตรปลอดภัย 
2 . ชองทางการจำหน ายจากผู ผลิตถึ ง
ผูบริโภคเพิ่มขึ้น 
3.ระบบชลประทานครอบคลุมทุกพื้นที่
เกษตรกรรม 

2. พัฒนาดานการคาและอุตสาหกรรม 1. ผูผลิต ผูคา และผูบริโภคไดรับประโยชน
จากโอกาสทางการคาและการกระจายความ
เจริญทางเศรษฐกิจสูเศรษฐกิจฐานรากอยาง
ทั่วถึง 
2. ผูประกอบการไดรับการพัฒนาเขาสู
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
3. วิสาหกิจชุมชนไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน 

3 . ยกระดับ การบริห ารจั ดการงานดานสั งคม 
การศึกษาให มีคุณภาพ มีม าตรฐาน เพื่ อส ราง
ภูมิคุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแหง
ความพอเพียง 

1. การบริห ารจัดการงานดานสั งคมมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
2. การดำเนินงานตอกลุมเปาหมายไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ 
3.คุณภาพชีวิต  สุขภาพกายและใจที่ ดี  
ครอบครัวอบอุน และชุมชนเขมแข็ง 
4. คุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
ในจังหวัดปราจีนบุรีไดมาตรฐาน 
5. ประชาชนในจังหวัดไดรับโอกาสทาง
การศึกษาจนจบหลักสูตรอยางมี 

3. ยกระดับการบรหิารจัดการงานดานสงัคม 
การศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสราง
ภูมิคุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแหง
ความพอเพียง(ตอ) 

ประสิทธิภาพเทาเทียมและเปนธรรม 
6. มีการสงเสรมิและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ส าร ส น เท ศ แล ะก าร สื่ อ ส า ร อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ 
7. ประชากรในจังหวัดไดรับการสงเสริมการ
มีงานทำ 

4. พัฒนาดานทองเที่ยว 1. คุณภาพแหลงทองเที่ยว สินคา บริการ 
ผลิตภัณฑชุมชน ไดมาตรฐานมีศักยภาพ
ดึงดูดเพิ่มจำนวนนักทองเที่ยวและรายไดเขา
จังหวัดอยางตอเนื่อง 

5. พัฒนาเมือ่นาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส 1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
2.จังหวัดปราจีนบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

3. จังหวัดปราจีนบุรี มีระบบโลจิสติกสที่ได
มาตรฐาน 

6. พัฒนาดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 1. มีแหลงปลูกพืชสมันไพรตามมาตรฐาน 
GAP/เกษตรอินทรีย 
2.กระบวนการผลิตและแปรรูปสมุนไพรใช
เปนอาหาร ยา อาหารเสริม อาหารสัตว 
OTOP 
3. มีใชสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ 
4. มี การวิจั ยและพัฒ นาบุ คลากรดาน
การแพทยแผนไทย 
5. ผลิตภัณฑสมุนไพรมีศักยภาพในการ
แขงขันจาการตลาดทั้งในและตางประเทศ 

 
 กลยุทธของแตละประเด็น 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาดานเกษตรกรรม และบรหิารจัดการนำ้อยางบูรณาการ 
 กลยุทธ 
  1. สงเสริมขบวนการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรไปสูการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย 
  2. สงเสริมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินคาเกษตร (Zoning)  
  3. นอมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนา 
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการลดตนทุนการผลิต 
  5. พัฒนาตลาดกลางการเกษตร 
  6. พัฒนาและจัดหาแหลงน้ำใหเพียงพอในพื้นที่เกษตร 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาดานการคาและอุตสาหกรรม 
 กลยุทธ 
                     1. สรางความสามารถทางการแขงขันและโอกาสทางการคาใหกับผูประกอบการ 
                     2. การสรางความเปนธรรมทางการคาและการคุมครองผูบริโภค 
                     3. สงเสริมใหอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตดานการเกษตร ใชวัตถุดิบภายในพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น 
                     4. สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสังคมและ
 สิ่งแวดลอม 
                     5. พัฒนาเครือขายเฝาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชน 
                     6. สงเสริมและถายทอดนวัตกรรมทางดานพลังงาน 
                     7. สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางดานอุตสาหกรรม 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  ยกระดับการบริหารจัดการงานดานสังคมการศึกษาใหมีคุณภาพมีมาตรฐานเพื่อ
สรางภูมิคุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแหงความพอเพียง 
 กลยุทธ 

1. ผลักดันใหองคกรสวัสดิการสังคมเขาสูการรับรองมาตรฐาน 
                    2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เครือขาย อาสาสมัคร และภาคประชาชน 
 

/…บูรณาการ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

                    3. บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาคประชารัฐในการบริการดานเด็กเยาวชนคนพิการและ
 ผูสูงอายุ 
                    4. จัดทำมาตรฐานกลางในการประเมินมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
 จังหวัด 

 5. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
                    6. สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาสอดคลองความตองการกับตลาดแรงงานในพื้นที ่
                    7. พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่
 ทันสมัย 
                    8. จางงานเรงดวนและพัฒนาทักษาฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาดานทองเท่ียว 
 กลยุทธ 
                    1. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวสินคาบริการการตลาดประชาสัมพันธและปจจัยสนับสนุนการ
 ทองเที่ยว รวมทั้งสรางความปลอดภัยทางการทองเที่ยว 
                   2. ฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมพื้นบานดั่งเดิมที่เปนเอกลักษณประจาทองถิ่น 
                    3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 
                    4. นอมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน 
                    5. พัฒนาเปนศูนยกลางการศึกษาดูงานดานสุขภาพและแพทยแผนไทย 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาเมืองนาอยูสิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
 กลยุทธ 
  1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงพื้นที่ที่เปนจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุของจังหวัด 
  2. สงเสริมใหทกุภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของเขามามีบทบาทในการเฝาระวังการเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุของ
 จังหวัด 
                    3. กำกับดูแลความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารขนาดใหญ 
  4. สนับสนุนการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในรูปประชารัฐแบบบูรณาการ 
                    5. สนับสนุนการแกไขความเสี่ยงจากสาธารณภัยและภัยพิบัติแบบใชโครงสรางและไมใชโครงสราง 
                    6. สนับสนุนการปลูกฝงวัฒนธรรมลดความเสี่ยงภัยดวยตนเองแบบมีสวนรวม 
                    7. สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและภัยพิบัติในรูปประชารัฐแบบบูรณาการ 
                    8. สงเสริมใหมีการกำกับดูแลผูขับขี่รถสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
                    9. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและเฝาระวังดานยาเสพติด 
                    10. สงเสริมใหเยาวชนไดมีกิจกรรมที่เปนประโยชน 
                    11. สงเสริมการปลูกปาในพื้นที่สาธารณะและศาสนสถาน 
                    12. พัฒนาและปรับปรงุแหลงน้ำตนทุนเพือ่การเกษตรและอุปโภค-บรโิภคตลอดจนสามารถปองกันและ
 บรรเทาปญหาน้ำทวมนำ้แลงน้ำเค็มหนุน 
                    13. สงเสริมใหมีการปองกันการพังทลายของตลิ่ง 
                    14. สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีระบบการกำจัดน้ำเสีย 
                    15. สงเสริมใหมีเครือขายเฝาระวังการปลอยน้ำเสียลงสูแหลงน้ำ 
                    16. สงเสริมใหมีองคความรูบริหารจัดการขยะ 
 

/…17. สงเสริมให 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

                    17. สงเสริมใหประชาชนไดกำหนดทิศทางการใชประโยชนที่ดินในชุมชนที่เปนถิ่นที่อยู 
                    18. สงเสริมการสรางจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
 จังหวัด 
                    19. สงเสริมใหมีเครือขายประชาชนเฝาระวังการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน 
                    20. สงเสริมการบริหารจัดการพลังงานอยางมีสวนรวม 
                    21. สงเสริมและสนับสนุนใหมีความสะดวกในการเขาถึงทุกพื้นที่อยางเทาเทียมกัน 
                    22. สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันอันเปนการกระตุนเศรษฐกิจในจังหวัดปราจีนบุร ี
                    23. สงเสริมใหมีการรวมกลุมโรงงานอุตสาหกรรม 
                    24. ปรับปรุงถนนใหมีคุณภาพดีสามารถใชงานไดโดยสะดวกปลอดภัย 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 
 กลยุทธ 
                     1. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร 
                     2. สนบัสนุนการจัดตังตลาดกลางสมุนไพร 
                     3. สงเสริมขยายชองทางการใชประโยชนการเพิม่มลูคาสมุนไพร 
                     4. สนบัสนุนการจัดบรกิารการแพทยแผนไทยครบวงจร 
                     5. บรูณาการการแพทยพื้นบานภูมิปญญาทองถิ่นการแพทยแผนไทยรวมกบัการแพทยแผนปจจุบัน 
                     6. สงเสริมการใชยาสมุนไพรแทนยาแผนปจจุบัน 
                     7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการแพทยแผนไทยอยางตอเนื่อง 
                    8. สงเสริมการเผยแพรผลงานการวิจัย 
 

1.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
  วิสัยทัศน “ยกระดับคุณภาพชีวิต  รักษสิ่งแวดลอม  พรอมพัฒนาทุนสังคมสงเสริมแหลงเศรษฐกิจ
 ชุมชน  พัฒนาคนสูพลเมืองใหเขมแข็ง” 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน     
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาคนใหเปนพลเมืองที่ดีของสังคม  
     
  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 1 1.สงเสริมการมีสวนรวมและกระตุนจิตสำนึกใสใจสิ่งแวดลอม 
2.สนับสนุนเครือขายและสงเสริมกิจกรรมเฝาระวังแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม 
3.สงเสริมการลดใชสารเคมีและสงเสริมการใชปุยชีวภาพในภาค
เกษตร 
4.สงเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงคการเลือกใช
ผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5.รณรงคเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอมและสรางความตระหนักการ
บังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 
 

/…6. ประสานและพัฒนา 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

6.ประสานและพัฒนาการจัดทำระบบชลประทานขนาดเล็กเพื่อ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
7.สงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมรวมระหวางโรงงาน
อุตสาหกรรมกับชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 2 1.พัฒ นาโครงขายโครงสรางพื้ นฐาน  ระบบสาธารณู ป โภค 
สาธารณูปการ 
2.พัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมการเขาถึงบริการสาธารณสุข 
3.รณรงค ปองกัน แกไขปญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

 4.พัฒนาเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีวัฒนธรรม ประเพณี และ
สงเสริมสังคมแหงการเรียนรู 
5.สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

ยุทธศาสตรที่ 3 1.สงเสริมกิจกรรม และประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 
2.สงเสริมการกระตุนเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาดสำหรับ
สินคาทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน 
3.สงเสริมความเขมแข็งกลุมอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ 4 1.สงเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ใหมีสวนรวมในการติดตาม
ประเมินผลและการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนในทุกระดับ 

 

๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒.๑ วิสัยทัศน 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณในอุดมคติ  ซึ่งเปน
จุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถิ่นใน
อนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกำหนดวิสัยทัศน  คาดหวังที่จะให
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

           “ เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  สังคมแหงการพัฒนา ” 
 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรวมกับประชาคมทองถิ่น  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองคกรตางๆ  

ที่เกี่ยวของ  ไดกำหนดยุทธศาสตรของเทศบาล  5  ดาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตรท่ี  1    การพฒันาดานการคมนาคม   กำหนดแนวทางการพฒันา  คือ  
1.  สรางและบรูณะสาธารณปูการและไฟฟา 
2.  พัฒนาระบบจราจร 
 

  ยุทธศาสตรท่ี  2    การพฒันาดานสังคม   กำหนดแนวทางการพฒันา   คือ 
1. สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน 
2. ปองกันและสงเสริมอนามัยของประชาชน 
3. สงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 

/…4. ปองกันและ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
6. การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที ่

 

  ยุทธศาสตรท่ี  3    การพฒันาเศรษฐกิจ   กำหนดแนวทางการพัฒนา   คือ  
   1.  สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหประชาชน 
 

  ยุทธศาสตรท่ี  4    การพฒันาประสทิธิภาพการเมือง  -  การบรหิาร  
1. ปรับปรงุและพัฒนาบุคลากร 
2. ปรับปรงุและพัฒนารายไดของเทศบาล 
3. ปรับปรงุและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัตงิาน 

 

  ยุทธศาสตรท่ี  5    การพฒันาดานสิ่งแวดลอม   กำหนดแนวทางการพฒันา  คือ  
1. สรางจิตสำนึกและความตระหนกัในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. บำบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 ๒.๓  เปาประสงค 
  ๑)  สรางเสนทางคมนาคมไฟฟาและจราจรใหไดมาตรฐาน 
  ๒)  ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ชุมชนเข็มแข็ง 
  ๓)  จัดหาชองทางการเพิ่มรายไดใหประชาชน 
  ๔)  จัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอในการบริหารงาน 
  ๕)  เพิ่มพื้นที่สีเขียวสรางสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่ดี 
 

 ๒.4  ตัวชี้วัด 
   1)  ในเขตเทศบาลมีโครงสรางพื้นฐานใหประชาชนไดใชบรกิารรอยละ  ๘๐  
   2)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนรอยละ  ๑๐  
   3)  ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ ๕  และพึ่งตนเองไดมากขึ้น 
   4)  การบรกิารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัตงิานที่มปีระสิทธิภาพสงูรอยละ  ๖๐  
   5)  ประชาชนมีความรูมากขึ้นรอยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู 
   6)  ประชาชนในเขตเทศบาลรอยละ ๘๐ มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
 

 ๒.5  คาเปาหมาย 
  ๑)  ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรูและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได 
4)  การบรหิารจัดการภาครัฐที่ดีและมสีวนรวมจากทุกภาคสวน  
5)  มลภาวะและสิง่แวดลอมไมเปนพิษทำใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข     
 
 
 
 
 
 

/…2.6 กลยุทธ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 ๒.๖  กลยุทธ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภค

และบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ำทวมและน้ำแลง 
๒)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด

ตนทุน  เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทาง
การเกษตร สงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหนวยและเพื่อการอนุรักษ และเพิ่มชองทางตลาด 

๔)  สงเสรมิชุมชนใหเขมแข็ง พฒันาบทบาทของผูนำชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหพฒันา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน  พฒันาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น   

๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจำหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ดำเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความตองการของ

ประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม) สงเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทกุระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความจำเปนและ
ความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่นโคราช  
โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู 

๑๐)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
  ๑๑)  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตางๆ  ในการเตรียมความพรอมในการ
ปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการ
ฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตำรวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ำ ลุมน้ำลำคลองและปาไมใหมีความอุดม
สมบูรณ สรางจิตสำนึกเพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
๑)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานที่จำเปน

เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
๓)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 
 

/…2.8 ความเชื่อมโยง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

๒.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   การจัดทำแผนพฒันาทองถิ่น ของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี ้

 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
   3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
     (ใชการวิเคราะห  SWOT  Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพ
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  
 แผนพัฒนาทองถิ่น  เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจำป โดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะใชแผนเปนเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป โดยนำโครงการกิจกรรม ไปจัดทำงบประมาณ
รายจายประจำป 
 เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นและการ
พัฒนาประเทศโดยสวนรวม ที่สรางกระบวนการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการ เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ จึงมีบทบาทอำนาจหนาที่อยางกวางขวาง โดยมิเพียงจะมีหนาที่ใน
การใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้นแตยังขยายบทบาทหนาที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดวย และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการ
บริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น  ดวยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความ
จำเปนในการใชทรัพยากรรายได ทั้งที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง และรายไดที่รฐับาลจดัสรรที่มอียูจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและ 

/...มีความโปรงใส 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์



23 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

มีความโปรงใสมากที่สุด  การวางแผนถือเปนกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุ
จุดมุงหมายดังกลาว โดยใชยุทธศาสตรที่เหมาะสม และมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองวางแผนการใชทรัพยากรเหลานั้นให
คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งในปจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดใหเกิด
สัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาที่กำหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน 
โครงการนั้น จะตองเปนการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส และพรอมที่จะใหมีการตรวจสอบทั้งโดยหนวยงานของรัฐ
และประชาคม 
 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิดวยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรค) 

   

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
S1 ดานการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลศรี

มหาโพธิ ไดมีการแบงสวนราชการออกเปน 5 
กอง และ 1 สำนัก  ดั งนี้  สำนักปลัด, กอง
วิชาการและแผนงาน, กองคลัง, กองการศึกษา, 
กองสาธารณสุข และกองชาง ซึ่งในแตละกอง
ไดมีก ารแบ งหน าที่  รวมทั้ งกำหนดความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ไวอยาง
ชัดเจน มีสายการบังคับบัญชาที่แนนอน ทำให
การติดตอสื่อสารภายในองคกรสะดวกและ
รวดเร็ว งายตอการสั่งงานและบังคับบัญชา การ
ติดตอสื่ อสารภายในองคกรมีทั้ งอยางเปน
ทางการ และไม เปนทางการ รวมทั้ งมีการ
ติ ด ต อ สื่ อส ารแบ บ ส อ งท าง (Two Ways 
Communication)  คือ จากผูบังคับบัญชาสู
ผูปฎิบัติในรูปของการสั่งการบังคับบัญชา และ
จากผูปฎิบัติถึงผูบังคับบัญชาในรูปของการให
ขอมูลหรือขอเสนอแนะตาง ๆ  เพื่อเปนขอมูลให
ผูบังคับบัญชาพิจารณาในการตัดสินใจสั่งการ 

W1 ดานบุคลากรหลักของเทศบาล บุคลากรบางสวน
ยังขาดทักษะและขาดความชำนาญทีส่ำคัญใน
การปฏิบัตหินาที่ทีร่ับผิดชอบ 
 

S2 ดานการคลั ง เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิมี
สภาวะทางการเงินและการคลังที่มีเสถียรภาพที่
มั่นคง โดยมีรายรับมากกวารายจาย 

W2 บุคลากรบางสวนยังขาดความรูความเขาใจในตัว
บทกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ รวมถึงแนวทาง
ในการปฏิบัติตางๆ ทำใหบางครัง้เกิดการปฏิบัติ
ราชการที่ไมถูกตอง 

S3 ระบบฐานขอมลู เทศบาลตำบลศรมีหาโพธิ ได
มีการจัดทำขอมลูทางภูมิศาสตร (GIS) ดาน
แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน เพื่อใชเปน
ขอมูลในการจัดเก็บภาษีเปนการเพิ่มรายได
ใหกับเทศบาล 

W3 ดานทรัพยากรเครื่องมอื และอปุกรณในการ
ปฏิบัติหนาที่ เทศบาลตำบลศรีมหาโพธเิปน
เทศบาลขนาดกลาง และมบีุคลากรจำนวนนอย 
และอุปกรณในการทำงานยงัไมเพียงพอ ทำให
บางครัง้ในการปฏิบัติงานจึงขาดประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 

 

 
O2 
 

 
O3 
 

O4 

O5 

รั ฐบ าลมี น โยบ ายส ง เส ริม การท อ ง เที่ ย ว 
สนับสนุนการพัฒนาอาชีพการเกษตร การ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน  
 
กระแสความสนใจทางดานสุขภาพและสมนุไพร
ธรรมชาติของชาวไทย และ ชาวตางประเทศ
มากขึ้น   
 

เศรษฐกิจของประเทศไทยยังมีแนวโนมขยายตัว
อยางตอเนื่อง 
 

รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมและ SME  
 

ปจจุบันนักทองเที่ยวนิยมทองเที่ยวเชิงนิเวศ
และวัฒนธรรมมากขึ้น 
 

T1 
 

 

 

T2 
 

 

T3 
 

T4 

 
T5 
 

 

T6 

กระแสโลกาภิวัตนทำใหวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป
ขาดภูมิคุมกัน ในตัวเองเกิดการลอกเลียนแบบ
วัฒนธรรมตางชาติ  โครงสรางสั งคมชนบท
เปลี่ยนไป สถาบันครอบครัวออนแอ 
 

การเปดเขตการคาเสรี ทำใหสินคาการเกษตรมี
การแขงขันสูงขึ้น 
 
ราคาสินคาเกษตรและภาวะการตลาดไมแนนอน 
ยากตอการวางแผนการผลิต 
 

การคาโลกมีการแขงขันรุนแรงและมีกติกาใหม ๆ 
เกิดข้ึนตลอดเวลา 
 

ภาวะทางเศรษฐกิจทำใหวิถีชีวิตของประชาชน

เปลี่ยนไป 
 

ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โลกส งผลกระทบตอ

เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ 

 
 

3.2 การประเมนิสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 

ทิศทางการพัฒนาองคการ หนวยงานทีส่งผลกระทบตอการพัฒนาในทองถ่ินในอนาคต 
ประชาคมอาเซียน   (ASEAN Community)   "One Vision, One Identity, One Community" 

          “อาเซียน” เปนองคการทางภูมิรัฐศาสตรและองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร 
บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา อาเซียนมีพื้นที่ราว 4,435,570 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590ลานคน 
ในป  พ.ศ. 2553 ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ของชาติสมาชิกรวมกันคิดเปนมูลคาราว 1.8 ลานลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา อยูในลำดับที่  9 ของโลก เมื่อเรียงตามผลิตภัณฑมวลรวม มีภาษาอังกฤษเปนภาษาทางการของ
อาเซียน·     ประชาคมอาเซียนประกอบดวย 3 เสาหลัก (Pillars)  ไดแก      

1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community: APSC)  มี
วัตถุประสงคที่จะทำใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติสุข แกไขปญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นใน
หลักความมั่นคงรอบดาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ประชาคมการเมืองและความมั่นคง 

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เปนเปาหมายดานเศรษฐกิจหลัก
ที่สำคัญในการขับเคลื่อนความรวมมือระหวางอาเซียน  ภายหลังการลงนามจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียนประชาคม
เศรษฐกิจมีองคประกอบสำคัญคือการเปนตลาดและเปนฐานการผลิตรวมกัน โดยมีการเคลื่อนยายสินคา  บริการ  การ
ลงทุน  แรงงานฝมืออยางเสร ีและเงินลงทุนที่เสรีมากขั้น  มีความสามารถในการแขงขันสูง  มุงสรางความเทาเทียมในการ 

/...พัฒนาเศรษฐกิจ 
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พัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศอาเซียน  และการสงเสริมการรวมกลุมอาเซียนเขากับประชาคมโลก ขนาดของตลาด
อาเซียนที่ใหญขึ้น มีอำนาจซื้อสูงขึ้น ความสามารถในการแขงขันกับภูมิภาคอื่นที่เพิ่มขึ้น   ซึ่งชวยใหชาติสมาชิกสามารถ
ปรับตัวตอการเปลีย่นแปลงในยุคโลกาภิวัตนอาเซียนมีโครงการเชื่อมโยงเสนทางหลวงอาเซียน การเชื่อมโยงเสนทางรถไฟ
จากสิงคโปร ผานไปยัง มาเลเซีย ไทย กัมพูชา เวียดนามและสิ้นสุดที่เมืองคุณหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ 
การปรับมาตรฐานของเสนทางคมนาคมทางบกและทางรถไฟใหมีมาตรฐานเดียวกันไดสงเสริมความรวมมือของอาเซียน
ดานการทองเที่ยวมากยิ่งขึ้นดวย อาเซียนมีการรวมตัวกันเปนกลุมเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการจัดทำเขตการคาเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) และเริ่มรวมตัวกับประเทศหรือกลุมคูคาสำคัญ เชน ญี่ปุน จีน เกาหลี 
สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ฯลฯ ความเหนียวแนนใกลชิดระหวางกันจะเสริมสรางความเขมแข็งใหอาเซียนสามารถสราง
ประโยชนสูงสุดจากการรวมตัวกับประเทศคูคาตาง ๆประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเปนประโยชนตอประเทศไทยในการ
ขยายการสงออกและโอกาสทางการคา  และการบริการในสาขาที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขัน เชน การ
ทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร  สุขภาพ ฯลฯ  นอกจากนี ้ ยังจะชวยเสริมสรางโอกาสในการดึงดูดการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศมายังอาเซยีน  ซึ่งจะเพิ่มอำนาจการตอรองของอาเซียนในเวทีการคาโลก  และยกระดับความเปนอยูของ
ประชาชนในอาเซียนโดยรวม 

3) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) มี 
จุดมุงหมายที่จะทำใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยูรวมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความเปนอยูที่ดี 
ไดรับการพัฒนาในทุกดาน และมีความมั่นคงทางสังคม (Social security)  โดยเนนการสงเสริมความรวมมือในดานตางๆ 
เชน 
   (1) การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเปนอยูของผูดอยโอกาสและผูทีอ่าศัยในถิ่นทุระกันดาร และ
สงเสริมการมีสวนรวมอยางแข็งขันของกลุมตางๆ ในสังคม  

(2) การพัฒนาการฝกอบรม การศึกษาระดับพื้นฐานและสูงกวา การพัฒนาทาง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสรางงานและการคุมครองทางสังคม 

(3) การสงเสริมความรวมมือในดานสาธารณสุขโดยเฉพาะอยางยิง่ การปองกันและควบคุม 
โรคติดตอ เชน โรคเอดส และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรนุแรง 
   (4) การจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอม  
         (5) การสงเสริมการปฏิสัมพันธระหวางนักเขียน นักคิด 

 

เปาหมายสำคัญของ AEC และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น คือปายสำคญั ผลกระทบ 
1) เพื่อใหเกิดการเคลื่อนยายสินคา การบริการการลงทุน แรงงาน และเงินทุนที่เสร ี
• อาจมีการลงทุนจากตางประเทศ ในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ

ดีกวา 
• ธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง SMEs อาจถูกซื้อกิจการหรือรวมทุนจากตางประเทศ 
• เกิดความตองการจากกลุมทุนตางชาติใหมีการพัฒนาระบบเครือขายการคมนาคม รวมถึง 

โครงสรางพื้นฐานตางๆ มากขึ้น 
• กลุมแรงงานวิชาชีพอาจโยกยายระหวางประเทศตามแรงจูงใจทางดานคาจาง และกลุมแรงงานทั่วไปก็อาจยาย

เขามาทำงานในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 
• การเคลื่อนยายในเรื่องแรงงานอาจกอใหเกิดปญหาโรคระบาดได 
2) เพื่อใหเกิดตลาดและฐานการผลิตรวม 
• การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรที่จำเปนตอการผลิต  อาทิ  เรื่อง  กรรมสิทธิ์ที่ดินการใช 

ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และอาจมีปญหาดานสิ่งแวดลอมตามมา 
/…3) เพื่อใหเกิดการ 
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3) เพื่อใหเกิดการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
4) เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเสมอภาค 
5) เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงเขากับเศรษฐกิจโลกไดดีขึ้น 
 

บทวิเคราะหผลกระทบของประชาคมอาเซียน (AEC) ตอภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ขอเสนอแนะแนวทางการปรบัตัวทางการปรับตัว 
   1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จำเปนตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพือ่รองรับการขยายตัวของการลงทุนภายใน
ทองถิ่น เชนการพัฒนาโครงขายคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานที่จำ เปนตอการผลิตเชน ไฟฟา และประปา ซึ่ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจำเปนตองประสานความรวมมือกับสวนราชการ 
อื่นที่เกี่ยวของ 
    2) การพัฒนาสงเสริมทางดานเศรษฐกิจ เนื่องการหลั่งไหลเขามาของทุนตางชาติที่จะเพิ่มมากขึ้นสงผลใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสำคัญในการดูแลและชวยเหลือกลุมอาชีพ กลุมผูผลิตในพื้นที่ โดยอาจจะตองมีนโยบาย
ในการสงเสริมอาชีพ   ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปดรับวิสัยทัศนในกระบวนการผลิตแบบใหม เพื่อยกระดับ
กระบวนการผลิตใหเปนมาตรฐานเทาเทียมกับระดับสากล และบทบาทในการสงเสริมการลงทุนใหเกิดขึ้นในทองถิ่น 

• สรางองคความรูใหแกชุมชนในการปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีการแขงขันสูง  
• ใชภูมิปญญาทองถิ่นและวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่นสรางผลิตภัณฑ ตอยอดและพัฒนาคุณภาพของสินคาบริการ   
• สรางจุดแข็งของสินคาบริการในพื้นที่ใหไดคุณภาพมาตรฐาน 

    3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเปาหมายเรื่องการ
สรางความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมของประชาคมอาเซียน  ทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเรงปรับระบบการบริหาร
จัดการดานสิ่ งแวดลอม ซึ่ งจะตองดูแลทรัพยากรและจัดการอยางเป นระบบ โดยเนนการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการมีสวนรวมของประชาชนเนนการจัดการบนพื้นฐานของความเปนเจาของรวมกัน เพื่อสราง
ความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรและกอเกิดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม เชน เรื่องของการควบคุม
มาตรฐานการดูแลรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   เพื่อใหเกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพตลอดจนอาจ
ตองทบทวนขอบเขตอำนาจหนาที่ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการบูรณาการการ
ทำงานรวมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  • ตองมีบทบาทมากขึ้นในการเฝาระวังการ 
     • มีการกำหนดแผนและมาตรการปองกันและบรรเทาวิกฤติทางดานสิ่งแวดลอม 
    • มีการซักซอมทำความเขาใจในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมทั้งทบทวน
ขอบเขตอำนาจหนาที่ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคสวนที่เกี่ยวของ 
     4) สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตองคกรปกครองสวนทองถิน่ตองเตรียมรับผลกระทบจากปญหาสังคมและ
สาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานและนักทองเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแยงทางสังคมและ
เชื้อชาติ  และอาชญากรรม ขามชาติ อาทิ ยาเสพติด การคามนุษย องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเนนการจัดบริการ
สาธารณะใหไดมาตรฐานที่กำหนดในแตละงานหรือกิจกรรมอยางเครงครัด รวมทั้งจะตองจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็ก 
กลุมเสี่ยง และกลุมดอยโอกาสอยางมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสำคัญกับ
การเขาถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะทำใหชุมชนมีการดำรงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

• มีแนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนในเรือ่งตางๆ อาทิ การปองกันโรคระบาดและการจัดการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน 
การจัดการศึกษาใหกับลูกหลาน การบริหารจัดการเรื่องแรงงานตางชาติที่อพยพเขามาในประเทศไทย และการจัด
สวัสดิการใหแกแรงงานอพยพ 

 
/...5) การรักษาความสงบ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

5) การรักษาความสงบเรยีบรอย  และ อาชญากรรมจากผลการเคลื่อนยายแรงงาน รวมทั้งใหการสนับสนุนกำลัง
อาสาสมัคร(อปพร.) กับหนวยงานอื่น   การตองพัฒนาระบบและจดัทำฐานขอมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ   ตลอดจนรวมกับชุมชนในการกำหนดกติกาและหลักเกณฑของชุมชนใหทุกคนอยูรวมกันไดภายใตแนวคิด
สังคมที่เอื้ออาทรและมีความมั่นคง 

• ควรตองมีบทบาทหนาที่ในเรื่องการเฝาระวังปญหาดานอาชญากรรมมากขึ้น รวมทั้งใหการสนับสนุนกำลัง  
(อปพร)  กับหนวยงานอื่น 
    • ควรตองพัฒนาระบบและจัดทำฐานขอมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพรวมกับราชการสวนกลางเพื่อนำมาใชในยาม
จำเปน 
    • ในบางกรณี องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตองรวมกับชุมชนในการกำหนดกติกาและหลักเกณฑของชุมชน
สำหรับแรงงานตางชาต ิ

6) การจัดการดานภาษา วัฒนธรรม และจารีตประเพณ ี
   • จัดทำขอมูลที่จำเปน สำหรับแรงงานตางชาติเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียนอื่นๆ 
  • สงเสริมใหเกิดการเรียนรูและทำความเขาใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานในอาเซียนการเขาสูประชาคม
อาเซียนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการจัดบริการสาธารณะและโครงสรางพื้นฐานเปนพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจโดยเนน “การพัฒนามาตรฐานดานการศึกษา” ไมวาจะเปนการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา   
โดยการสนับสนุนงบประมาณทางดานสื่อการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบานใน
ภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่ดี   การพัฒนาและสนับสนุนครูผูสอนใหมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ
สมาชิกและนำเทคโนโลยีมาใชประกอบการเรียนการสอน   ทำใหประชาชนเกิดการเรียนรูที่ทันสมัยมีความเปนสากล  
  • ควรสงเสริมใหมีกิจกรรมรักษาวัฒนธรรมภูมิปญญาของตนเองเอาไว 
  • เนนจัดหลักสูตรการเรียนการสอน หรอื จัดตั้งศูนยภาษาประจำทองถิ่นที่จำเปนที่ใชในอาเซียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



28 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

สวนที่ สวนที่ 33  
 
 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   
 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนนุ 

๑ ดานการคมนาคม บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง เทศบาล
ตำบล 

ศรีมหาโพธ ิ
บรหิารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 

๒ ดานสังคม บรหิารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป กองวิชาการ 
/สำนักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กอง
สาธารณสุข 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเข็ม
แข็งของชุมชน 

สำนักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการพาณิชย กอง
สาธารณสุข 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสงัคมสงเคราะห สำนักปลัด 
การดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง สำนักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 
๓ ดานเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเข็ม

แข็งของชุมชน 
สำนักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

๔ ดานประสิทธิภาพ
การเมือง – การบรหิาร 

บรหิารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 
สำนักปลัด 

 
 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน หนวยงาน

การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
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รับผิดชอบ
หลัก 

สนับสนนุ 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กอง
สาธารณสุข 

เทศบาล
ตำบล 

ศรีมหาโพธ ิ  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสรางความเข็ม
แข็งของชุมชน 

สำนักปลัด 

5 ดานสิ่งแวดลอม บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสรางความเข็ม
แข็งของชุมชน 

สำนักปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

รวม 5  ยุทธศาสตร 3 ดาน 9  แผนงาน 
6   

สวนราชการ 
1 

หนวยงาน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

สวนที่ สวนที่ 44  
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  กำหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา  เพื่อทำหนาที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยคณะกรรมการฯ  
ดังกลาวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง  หรือผูบริหารทองถิ่นอาจมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดำเนินการภายใตขอกำหนดขอบขายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ  กำหนดก็ได  และใหคณะกรรมการฯ  รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อนำเสนอตอสภาทองถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบใน
ที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือที่จำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู โดยที่  
“การติดตาม”  (monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา  เพื่อใหขอมูลปอนกลับ  
(Feedback)  เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ  ปญหาที่กำลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการทำงาน  หากไมมี
ระบบติดตามของโครงการแลว  ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดำเนินงานใหลุลวง  คาใชจายโครงการสูงกวาเกินที่
กำหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน  เกิดปญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบตัิงานภายในหนวยงานหรอืระหวางงานกับ
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 

ในสวนของ  “การประเมินผล”  (Evaluation)  เปนสิ่งหนึ่งที่จำเปนสำหรับการดำเนินการเชนเดียวกับการ
ติดตาม  เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง  แกไข  การขยายขอบเขต  หรือการยุติการดำเนินการ  ซึ่ง
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วา แผนงานที่กำหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม  อยางไร  อันเปนตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดำเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร  นำไปสูความสำเร็จของ
แผนงานที่กำหนดไวหรือไม  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใช
ทรัพยากร  (งบประมาณ)  เพียงใด 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  มีขั้นตอนในการดำเนินการ  ดังนี ้
ขั้นตอนที่  ๑  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรวมประชุม  เพื่อกำหนดกรอบ

แนวทางและวิธีการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป  ดังนี ้
  ๑.๑  การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  อาจ
กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี ้

๑)  ความสอดคลอง  (Relevance)  ของยุทธศาสตรและกลยุทธที่กำหนด 
๒)  ความเพียงพอ  (Adequacy)  ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมหนวยงาน 
๓)  ความกาวหนา  (Progress)  กิจกรรมที่กำหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล  
๔)  ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช

โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  (Efficiency  Evaluation) 
/…5) ประสิทธิผล 

๕)  ประสทิธิผล  (Effectiveness)  เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ  (Effect) 

การติดตามและประเมินผล 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
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๖)  ผลลพัธและผลผลิต  (Outcome  and  Output)  เปนการประเมินผลประโยชนทีเ่กิดจาก
การทำกจิกรรมที่มีตอกลุมเปาหมายที่ไดรับบรกิาร  และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกจิกรรม 

๗)  การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด (Overall Effect) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใชหรือ

อาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปก็ได โดยอยางนอยตองสามารถประเมิน
ความสอดคลองและสามารถวัดความสำเร็จหรอืความกาวหนาของแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคณะกรรมการฯ 
จะพิจารณา 

๑.๒  การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพฒันาตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  อาจกำหนดแนวทาง  ดังนี ้

๑)  การประเมินผลกระบวนการ  (Process  Evaluation)  หรือการประเมินประสิทธิภาพ  
(Efficiency  Evaluation) 
   ๒)  การประเมินผลโครงการ  (Project  Evaluation)  หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 
   ๓)  การประเมินผลกระทบ  (Impact  Evaluation) 

ขั้นตอนท่ี  ๒  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น  ดำเนินการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  ตามกรอบกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขั้นตอนที่  ๓   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิน่  ดำเนินการติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพฒันาทองถิ่นสีป่  ตามกรอบแนวทางและวิธีการทีก่ำหนด  โดยสามารถติดตามประเมินผลได
ตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนท่ี  ๔  รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และผลการ
ติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภา
ทองถิ่น  คณะกรรมการพฒันาทองถิ่น  พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายใน  ๑๕  วันและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา  ๓๐  วัน  อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและตลุาคมของทุกป 
 ขั้นตอนท่ี  ๕  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น  อาจใหความเห็น/ขอเสนอแนะใน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่นสีป่  และโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นได 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
จุดมุงหมายสำคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น  คือ  การประเมินวามีการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ปไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด  และผลเปนอยางใดเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปได  ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชสมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปฉบับตอไปได  ดังนั้นการที่
จะประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในภาพรวมได  จำเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละกลยุทธกอน  เพื่อนำไปสู
การวัดความสำเร็จของแตละโครงการ  ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงคของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม  ดังนั้นในขั้นตนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปใหไดขอมูลที่เปนจริง  อันจะนำมาสูบทสรุปที่ไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

/…แนวทางการพิจารณา 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ 
๓.  ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๖๕ 
 ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (๑๐) 
 ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัด (๑๐) 
 ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
 ๓.๔  วิสัยทัศน (๕) 
 ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
 ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
 ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
 ๓.๘  แผนงาน (๕) 
 ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลอง

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
๑.  ขอมูลสภาพ
ทั่วไปและขอมลู
พื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมลู ดังนี ้
(๑)  ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมปิระเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/
การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตัง้ ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒)  ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมอืง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมลูเกี่ยวกบัจำนวน
ประชากร และชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓)  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสงัคมสงเคราะห ฯลฯ  

(๒)  

(๔)  ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง 
การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕)  ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 
การปศสุัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/
กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖)  ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน  การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจาป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
สินคาพื้นเมอืงและของทีร่ะลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗)  ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเกบ็ขอมลูเพือ่การจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น
หรือการใชขอมลู จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รปูแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด 
รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวม
แกปญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพือ่แกปญหาสำหรบัการ
พัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
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๒.  การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมลู  ดังนี้ 
(๑)  การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจงัหวัด ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

 
(๒)  การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพฒันา
ทองถิ่น 

(๓) 
 

 
(๓)  การวิเคราะหทางสงัคม เชน ดานแรงงาน การศกึษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วฒันธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

(๓) 
 

 
(๔)  การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมลูดานรายไดครัวเรือน  การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุม
ตางๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๓) 
 

 
(๕)  การวิเคราะหสิง่แวดลอม พื้นที่สเีขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรอืสิง่ที่ เกิดข้ึน  การประดิษฐทีม่ีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพฒันา 

(๓) 
 

 

(๖)  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis  ทีอ่าจสงผลตอการดำเนินงานไดแก  S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน)  O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อปุสรรค) 

(๓) 

 

๓. ยุทธศาสตร 
  ๓.๑  ยุทธศาสตร
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมลู  ดังนี้ 
สอดคลองกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดลอมของทองถิ่น 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพฒันาทีส่อดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเชื่อมโยงหลกั
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 

 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 



115 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

๓. ยุทธศาสตร (ตอ) 
๓.๒  ยุทธศาสตร
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และยุทธศาสตรจงัหวัด และ
เชื่อมโยงหลกัประชารัฐ แผนยทุธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

(๑๐) 

 

๓.๓  ยุทธศาสตร
จังหวัด 

สอดคลองกบัยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตร
พัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
แผนการบรหิารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 

 

๓.๔  วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถงึอนาคตอยาง
ชัดเจน สอดคลองกบัโอกาสและศักยภาพที่เปน
ลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
สัมพันธกบัโครงการพฒันาทองถิ่น 

(๕)  

  ๓.๕  กลยุทธ แสดงใหเหน็ชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิง่ที่ตองทาตาม
อำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ จะนำไปสู
การบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถงึความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

  ๓.๖  เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยทุธมีความสอดคลอง
และสนบัสนุนตอกลยทุธที่จะเกิดข้ึน  มุงหมายสิง่หนึง่สิง่
ใดที่ชัดเจน 

(๕)  

  ๓.๗  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแน ในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

(๕)  

  ๓.๘  แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน 
นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่น โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

  ๓.๙  ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต /
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๕) 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพือ่ความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น               
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณการพฒันา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนำแผนพฒันาทองถิ่นสีป่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนำแผนพฒันาทองถิ่นสีป่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพฒันา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย ๖๐ 
 ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
 ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
 ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตัง้งบประมาณไดถูกตอง (๕) 
 ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกบัแผนยทุธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
 ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

แหงชาต ิ
(๕) 

 ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกบั Thailand ๔.๐ (๕) 
 ๕.๗  โครงการมีความสอดคลองกบัยุทธศาสตรจงัหวัด (๕) 
 ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใตหลักประชารัฐ 
(๕) 

 ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกบัเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
 ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
 ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวา                    

จะไดรับ 
(๕) 

 ๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพือ่ความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
๑ . การสรปุ
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand  และ Trend ปจจัยและสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงที่มผีลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย
การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ,  ดานสงัคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒.  การประเมินผล
การนำแผนพฒันา
ทองถิ่นสีป่ไปปฏิบัติ
ในเชิงปรมิาณ 

(๑) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนำมาใชวัดผลในเชิง
ปริมาณ เชน การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ กค็ือ 
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวนที่
ดำเนินการจรงิตามที่ไดกำหนดไวเทาไหร จำนวนที่ไมสามารถ
ดำเนินการไดมจีำนวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพฒันาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่
ที่ไดกำหนดไว 
(๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชงิปริมาณ (Quantitative) 

๑๐  

๓.  การประเมินผล
การนำแผนพฒันา
ทองถิ่นสีป่ไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

(๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพ คือ การ
นำเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กจิกรรม งาน
ตางๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอำนาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดำเนินการตางๆ มสีภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซึง่เปนไปตามหลกัประสทิธิผล (Effectiveness)  ผลการ
ปฏิบัติราชการที่ บรรลุ วัตถุ ประสงคและเปาหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถงึสามารถ
เทียบเคียงกบัสวนราชการหรือหนวยงาน 
(๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชงิคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

๔.  แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

(๑) วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จน
นำไปสูการจัดทำโครงการพฒันาทองถิ่นโดยใช  SWOT  
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลกัการบูรณาการ (Integration) กบั
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทีม่ีพื้นที่ติดตอกัน 
(๒) วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับ
การแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 
  ๕.๑  ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบดวยขอมลู  ดังนี้ 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพฒันา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดำเนินการเพื่อใหการพฒันา
บรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีก่ำหนดไว 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึง่ อานแลวเขาใจ
ไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

 ๕. โครงการพฒันา  
 ๕.๒  กำหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกบัโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกำหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกบัความเปนมาของโครงการ สอดคลอง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

  ๕.๓  เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนำไปสู
การตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทาไร กลุมเปาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำทีไ่หน 
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของ
โครงการ หากกลุมเปาหมายมหีลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร
คือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

  ๕.๔  โครงการ มี
ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร ๒๐ 
ป 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน (๓) การพฒันาและเสริมสราง
ศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาส ความเสมอภาคและเทาเทยีม
กันทางสังคม (๕) การสรางการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

 
 
 
 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
  ๕.๕  เปาหมาย โครงการมีความสอดคลองกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม (๕)  
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(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกบั
แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
 

แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
(๒) ยึดคนเปนศูนยกลางการพฒันา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลกัการนำไปสูการปฏบิัติใหเกิดผลสมัฤทธิ์อยางจรงิจังใน ๕ 
ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิทีเ่ปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทาง
การพัฒนา (๑)  การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพน
กับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพฒันาศักยภาพคนตาม
ชวงวัยและการปฏริูประบบเพือ่สรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ  (๓) 
การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเปนเมือง (๕) การสรางความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินที่
มีประสิทธิภาพ 

  ๕.๖  โครงการ มี
ความสอดคลองกับ 
Thailand ๔.๐ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกบัการปรบัเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกจิไปสู Value–Based Economy หรอืเศรษฐกิจที่ขับเคลือ่น
ดวยนวัตกรรม ทำนอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา 
โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม  (๒)  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการ
ผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการทีเ่ติมเต็ม
ดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรยีบเชิง
เปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

  ๕.๗  โครงการ
สอดคลองกบั
ยุทธศาสตรจงัหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกบัหวงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ ไดกำหนดข้ึน  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
เสมอืนหนึง่การขบัเคลือ่นการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวน
ใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพฒันาทองถิ่นตองเปน
โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกบัยุทธศาสตรจงัหวัดที่ ได
กำหนดขึ้นที่เปนปจจบุัน 

(๕)  

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
  ๕.๘  โครงการ เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชน (๕)  
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แกไขปญหาความ
ยากจนหรอืการ
เสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง  ย่ังยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 

ดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได 
เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพือ่ใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะ
ที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนทองถิ่นที่พฒันาแลว 
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

  ๕.๙  งบประมาณ 
มีความสอดคลองกบั
เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะตองคำนึงถึงหลกัสำคัญ ๕ ประการใน
การจัดทำโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy)  (๒) ความ
มีประสิทธิภาพ (Efficiency)  (๓) ความมปีระสทิธิผล
(Effectiveness)  (๔) ความยุติธรรม (Equity)  (๕) ความโปรงใส 
(Transparency) 

(๕)  

  ๕.๑๐ มีการ
ประมาณการราคา
ถูก ตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการ ราคาเพื่อการพฒันาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทองถิ่น มีความโปรงใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง
ประจักษ  

(๕)  

  ๕.๑๑  มีการ
กำหนดตัวชี้วัด (KPI) 
และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผล
ที่คาดวาจะไดรับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key  Performance Indicator : 
KPI)  ที่สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสทิธิผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกดิจากผล
ของวัตถุประสงคทีเ่กิดทีส่ิ่งทีไ่ดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(๕)  

  ๕.๑๒ ผลที่คาดวา
จะไดรับสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคลองกบัวัตถุประสงคที่ตัง้ไว การไดผลหรอืผลที่
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค ควรคำนึงถงึ (๑) มีความเปนไปไดและมคีวาม
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเรจ็ได (๓) ระบสุิ่งที่ตองการดำเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัตไิด (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบงบอก
เวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
๔.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 
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แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที่  มท  ๐๘๑๐.๒/ว๕๗๙๗  ลงวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  กำหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว  โดย 
 ๑)  พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น  ดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑทีก่ำหนดไว  และ
ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไวตามนัยหนังสือดงักลาวขางตนและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัต ิ
 ๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสามารถ
นำเอาแบบสำหรับการพจิารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดตามความเหมาะสม  เพื่อรวบรวมรายงานใหผูบรหิารทองถิ่นทราบ  และเปนขอมลู
ในการจัดทำแผนพฒันาทองถิ่นตอไป  โดยแบบสำหรบัการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ทั้งเชิงปรมิาณและ
คุณภาพ  มีดังนี้ 

๒.๑)  แบบตัวบงชี้การปฏิบัตงิาน  (Performance  Indicators)  เปนเครื่องมอืที่ใชในการติดตามและ
ประเมินผลในการพฒันากิจกรรม/โครงการ  ตลอดจนกลยทุธ/แผนงาน  ซึ่งตัวบงชี้การปฏิบัตงิานจะเปนการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยนำเขา  (Inputs)  กระบวนการ  (Processes)  ผลผลิต  (Outputs)  และผลกระทบ  (Impacts)  
อันจะชวยในการวิเคราะหการดำเนินงานที่เกิดข้ึน  ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรบัปรุงการทำงานตอไป  เงื่อนไขสำคญั
ของตัวแบบตัวบงชี้การปฏิบัตงิาน  ก็คือ  การมีสวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสีย  (Key  Stakeholders)  ในการกำหนดตวั
บงชี้  เพราะจะเปนการสรางความเขาใจรวมกัน  ตลอดจนการใชตัวบงชี้เหลานั้นในการดำเนินการชวยในการตัดสินใจได
ตอไป 

๒.๒)  แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model)  แบบบัตรคะแนนของ  Kaplan & Norton  เปน
แนวคิดที่เชื่อวา  การทำความเขาใจองคกร  ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองคกรสามารถเห็นไดจากผลลพัธและการ
ปฏิบัติงานทีเ่กิดขึ้น  ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใชในการวัดประสทิธิผล  โดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลพัธที่
เกิดข้ึน  ซึ่งเปนการทำความเขาใจถึงภาพรวมขององคกรหรอืระบบตางๆ  ขององคกรที่มผีลตอพฤติกรรมของบุคคลใน
องคกร  โดยใชเปนกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบตัิงานดวยการมององครวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นในองคกร  ซึ่ง
สามารถแบงเปนองคประกอบยอยๆ  เชน  ดานการเงิน  ดานลูกคาหรือผูรบับริการ  ดานกระบวนการภายในองคกร  
และดานนวัตกรรมและการเรียนรู  ตัวแบบ  Scorecard  จงึสามารถชวยองคกรสามารถพฒันา  เชื่อมตอและปฏิบัติตาม
กลยุทธที่กำหนดไวได  การนำตัวแบบ  Scorecard  แบบใหม  หรือ  BSC  เปนการมุงเนนความสำคัญของคุณคาสูงสดุ
ของผูมสีวนไดเสีย  กระบวนการสูความเปนเลิศ  การปรับปรุงใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู  และความพงึพอใจของผูมี
สวนไดเสีย 

๒.๓)  แบบมุงวัดผลสัมฤทธ์ิ  (Result  Framework  Model  :  RF)  เปนตัวแบบทีส่อดคลองกับการ
ทำแผนกลยุทธอยางมาก  ลักษณะของตัวแบบนี้ถือไดวาเปนตัวแบบมุงเนนผลสมัฤทธิ์  โดยจะพิจารณาวาแผนกับการ
ปฏิบัติที่เกิดข้ึนเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม  พิจารณาไดจากผลระยะกลาง (Intermediate Results  :  IRs)  ตางๆ  
วาเปนไปตามเกณฑที่กำหนดไวหรอืไม  การกำหนดเปาหมายและผลระยะตางๆ  ไวกอนลวงหนาเชนนี้  ทำใหสามารถ
นำไปพัฒนากลยุทธการดำเนินการตอไปได  รวมทั้งยังสามารถใชเปน เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลไดอีกดวย 

๒.๔)  แบบเชิงเหตผุล  (Logical  Model)  ถือเปนตัวแบบหนึ่งที่คอนขางแพรหลายในการประเมินผล  
ซึ่งตัวแบบดงักลาวจะชวยใหการประเมินมีความสอดคลองระหวางปจจัยนำเขา  กระบวนการและผลลัพธ  กับ
วัตถุประสงคของแผนงาน  กิจกรรม  โครงการนั้นๆ  ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นตางๆ ทั้งในลกัษณะ  
Formative  และ  Summative  โดยตัวแบบเชิงเหตผุลจะเกี่ยวของกับการประเมินถึงบรบิท  (Context)  การ
ดำเนินการ  (Implementation)  และผลที่เกิดขึ้น  (Outcomes)  ตลอดจนครอบคลุมไปถงึผลลพัธ  ผลทีเ่กิดข้ึนและ
ผลกระทบ  
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๒.๕)  แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process  Performance  Measurement  System  :  
PPMS)  ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  หรือ  PPMS  เปนระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคลายคลึงกับตัวแบบ
ตัวบงชี้การปฏบิัติงาน  เปนการพิจารณาถึงหนาที่ของระบบตางๆ  ในลักษณะภาพรวมขององคกรเพื่อที่จะนำไปสูการ
พัฒนา  ซึ่งระบบการวัดดังกลาวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏบิัติงานอันนำไปสูการพัฒนากรอบ
ความคิดและการสรปุบทเรียนที่เกิดขึ้นตอไป  

๒.๖)  แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้น  (Problem-Solving  
Method)  การประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรยีนรูจากปญหาที่เกิดข้ึน  ถือเปนวิธีการประเมินทีส่ำคัญอีกวิธีการ
หนึ่ง  เนื่องจากวิธีการดังกลาวจะเนนทีก่ารนำความรูที่มีอยูกลับมาใช  (Reusable  Knowledge)  ใหเกิดประโยชน  ใน
ขณะเดียวกันถือเปนการทดสอบความรูที่มอียูวาเหมาะสมหรือสามารถใชไดจรงิในสถานการณปจจุบันหรอืไม  ซึ่งในทาง
ภววิทยา (Ontology)  แลวถือเปนการแสวงหาความรูที่คอนขางทาทาย  เพราะเปนทั้งการตรวจสอบองคความรูและการ
สรางองคความรูใหม  การนำวิธีการแกปญหามาใชในการประเมินแผนจึงถกูออกแบบใหมีลกัษณะของการประเมินเชิง
วิเคราะหแผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษแผน  ซึ่งจะใสหรือนำเขาไปใชในการประเมินแผนนั้นๆ 

๒.๗)  แบบการประเมินแบบมีสวนรวม  (Participatory  Methods)  เปนวิธีการประเมินที่ให
ความสำคัญกับการกระทำ  ทั้งในรูปของการกระทำหรือการตัดสินใจของผูมสีวนเกี่ยวของกับกจิกรรม/โครงการหรอื
แผนงานนั้นๆ  โดยมุงสรางความรูสึกเปนเจาของ  (Sense  of  Ownership)  ของผูมสีวนเกี่ยวของ  ทั้งยงัใหผูมสีวน
เกี่ยวของไดรวมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ  อีกดวยการประเมินโดยวิธีการแบบมสีวนรวมจงึมุงเนนทีก่าร
เรียนรูของชุมชนทองถิ่นและมมุมองของภาคประชาชนที่จะเขารวมตอบสนองและกำหนดแผนงานของโครงการ  
ตลอดจนรูปแบบการดำเนินการ  โดยเริม่ตั้งแตการกำหนดประเด็นปญหา  การวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตาม
และประเมินผลทีเ่กิดข้ึน  รวมถึงการสรุปบทเรียนเพื่อการถายทอดความรูตอไป   นอกจากนีผ้ลที่ไดทั้งจากการติดตาม
และการประเมินผลยังใชเปนขอมลูเสนอตอผูกำหนดนโยบายอีกดวย 

๒.๘)  แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact  Evaluation)  เปนการพจิารณาถึงผลที่เกิดขึ้นอยางเปน
ระบบ  ทั้งผลในดานบวกดานลบ  ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับตางๆ  อันเกิดจากการดำเนินการตามแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรมที่กำหนดไว  การประเมินผลกระทบจะชวยใหทราบวาผลการดำเนินอยางกวางขวางเปนระบบ  อัน
กระทบตอผูมสีวนไดสวนเสียในทกุฝาย  โดยการประเมินผลกระทบจะเปนการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น  (Outcomes)  และ
ผลกระทบตางๆ  (Impacts)  ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการวามีผลหรืออิทธิพลอยางไร  ทั้งตอปจจัยภายในและภายนอก  
ในขณะเดียวกันก็จะชวยใหทราบถึงตนทุนของกจิกรรมตางๆ  ที่ตองใช  อันจะเปนสิ่งที่ใชกำหนดไดตอไปวาควรจะมกีาร
ขยาย  ระงับ  เพิ่มเตมิกิจกรรม  โครงการอะไร  อยางไร    นอกจากนีก้ารประเมินผลกระทบยังใหทางเลือกในการ
ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

๒.๙)  แบบการประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment  Model)  เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใชในการ
ตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏบิัติ  โดยตัวแบบดังกลาวจะแสดงในรูปของตาราง  โดย
แนวนอนจะมีระดับแบงผลของความรุนแรง  และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่เกิดข้ึน  เพื่อที่จะกำหนดอัตราสำหรบัความ
บกพรองหรือความเสี่ยงที่มผีลตอความปลอดภัย  โดยสวนใหญแลวตัวแบบดังกลาวเปนที่นิยมในทางการแพทยและ
สาธารณสุข  ซึ่งจะใชเปนตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใชในการติดตามเฝาระวังสุขภาวะหรือ
อุบัติการณของโรคตามพื้นที่ตางๆ  

๒.๑๐)  แบบการประเมินตนเอง  (Self-assessment  Model)  เปนเครือ่งมือหนึ่งที่ใชในการกำหนดวา
ในขณะนั้นองคกรมจีุดแข็งและจุดออนอยางไร  และแนวทางการปรบัปรุงหรือพัฒนา  ซึ่งประโยชนตอการพฒันาองคกร  
รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน  ยุทธศาสตร  แผนกลยทุธและแผนปฏิบัติ  โดยตัวแบบการประเมินตนเอง  มีขั้นตอนในการ
ดำเนินการ  ดังนี้  
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(๑)  ประเมินจุดแข็งและจุดออนขององคกร  
(๒)  กำหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลักและเปาหมายยอย  
(๓)  กำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง  
(๔)  เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเปนไปได  
(๕)  กำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ  
(๖)  ดำเนินการ 

๒.๑๑)  แบบอื่นๆ  เปนแบบที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนดขึ้น  ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบตามขอ  
๑ - ๑๐  หรือเปนแบบผสมก็ได 

สำหรับเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่นสีป่  (ยุทธศาสตรและโครงการ)นั้น  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  สามารถประเมินจากเอกสาร  รายงาน  สมัภาษณผูเกี่ยวของ
และแบบสอบถาม  ดังนี ้

๑)  การทดสอบและการวัด  (Tests  &  Measurements)  วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล  เพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งรวมถงึแบบทดสอบตางๆ  การประเมินการปฏิบัติงาน  และแนวทางการวัด  จะใชเครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัด  เชน  การทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็  เปนตน 

๒)  การสัมภาษณ  (Interviews)  อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยวหรือกลุมก็ได  การสัมภาษณเปนการยืนยัน
วาผูมีสวนเกี่ยวของ  ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดบัใด  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะตองกำหนดแนวทางทางการสมัภาษณ  โดยทั่วไปการสมัภาษณถูกแบงออกเปน  ๒  ประเภท  คอื  การ
สัมภาษณแบบเปนทางการหรอืกึ่งทางการ  (Formal  or  semi-formal interview)  ซึ่งใชแบบสมัภาษณแบบมี
โครงสราง  (Structure  interviews)  ดำเนินการสัมภาษณ  และการสมัภาษณแบบไมเปนทางการ  (Informal  
interview)  ซึง่คลายๆ  กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง  ไมเครงครัดในข้ันตอนและลำดบัของขอความ  การ
ดำเนินการสัมภาษณมักมเีพียงแนวทางการสัมภาษณกวางๆ  ที่เปนสาระสำคญัที่ตองการ  การใหไดขอมูลการติดตามและ
ประเมินผลยทุธศาสตรโดยวิธีการเชิงคุณภาพ  ควรสัมภาษณแบบไมเปนทางการ  ๒  วิธี  คือ 

๒.๑)  การสนทนาตามธรรมชาติ  (Natural  conversation)  เปนการสัมภาษณในรูปแบบของ
การสนทนาระหวางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกบัผูใหขอมูล  เปนการขอขอมูลเพิ่มเติมหรือขอคำอธิบาย
เหตผุล  และผลของยุทธศาสตรที่ไดรบั  การสัมภาษณแบบนี้นอกจากจะไดขอมลูแลวยังเปนการพฒันาสัมพันธภาพที่ดี  
สรางความเชื่อถือไววางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกดวย  

๒.๒)  การสมัภาษณเชิงลึก  (In-depth interview)  เปนการสนทนาซักถามผูใหขอมูลหลกับางคน
ในหมูบาน  เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรูความเขาใจในประเด็นยุทธศาสตรมากกวาคนอื่นๆ  มีประสบการณดานการ
พัฒนาทองถิ่น  การวางแผน 

๓)  การสังเกต  (Observations)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใชการสังเกต  เพื่อเฝาดูวากำลงั
เกิดอะไรขึ้นกบัการพัฒนาทองถิ่น  ตองมีการบันทึก  การสังเกต  แนวทางในการสงัเกต  และกำหนดการดำเนินการ
สังเกต  การสงัเกต  คือการเฝาดสูิ่งที่เกิดข้ึนอยางเอาใจใสและละเอียดถ่ีถวน  โดยใชประสาทสัมผสัหลายอยางพรอมๆ  
กัน  เชน  ตาดูหูฟง  ถาสิ่งนั้นสัมผสัไดก็ตองสัมผสั  ในการเก็บขอมลูเพือ่ติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น  การ
สังเกตจะกระทำควบคูกับการจดบันทกึหรือบันทึกภาคสนาม  การสนทนา  และสัมภาษณ  เพื่อใหไดขอมูลที่รอบดาน  
สามารถนำมาวิเคราะหหาความหมายและอธบิายเชื่อมโยงความสัมพันธกบัสิง่ตางๆ  ในปรากฏการณของยุทธศาสตรได  
การสงัเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรในเชิงคณุภาพสามารถแบงไดเปน  ๒  ประเภท 
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๓.๑)  การสงัเกตแบบมสีวนรวม  (Participant  observation)  เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกบับุคคล  ชุมชนหรือหมูบาน  มีกิจกรรมรวมกัน  ซึ่งการสงัเกตแบบมสีวนรวมนี้
มีลักษณะเดน  คือ 

 
-  มีเปาหมายเพื่อการเขารวมกิจกรรมและสงัเกตกิจกรรมอยางละเอียด  
-  มีความตระหนกัถึงสิง่ตางๆ  ที่เกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นใหครอบคลุมมากทีสุ่ด  และชัดเจนมาก

ที่สุด 
-  เอาใจใสตอทุกอยางทีเ่กิดข้ึน  สังเกตใหกวางขวางทีสุ่ด 
-  ใชประสบการณทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกนั 
-  ทบทวนยอนหลงัภายหลงัจากการสังเกตในแตละวนั 
-  จดบันทกึอยางละเอียด 
๓.๒)  การสงัเกตแบบไมมีสวนรวม  (Non-participant  observation)  หรือการสงัเกตโดยตรง  

(Direct  observation)  เปนการสังเกต  บันทึกลักษณะทางกายภาพ  โครงสรางและความสัมพันธของสมาชิกในสังคม  
หมูบาน  ชุมชนนั้นๆ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลไมมีความสัมพันธเกี่ยวของกบักจิกรรมที่สงัเกต  และผูที่
อยูในกิจกรรมนั้นๆ  ก็ไมรูตัววาตนเองถูกสังเกต 
  ๔)  การสำรวจ  (surveys)  ในที่นี้หมายถึง  การสำรวจเพือ่ประเมินความคิดเห็นการรับรู  ทัศนคติ  
ความพึงพอใจ  ความตองการของยุทธศาสตร  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองมีการบันทึกการสำรวจและ
ทิศทางการสำรวจ 
  ๕)  เอกสาร  (Documents)  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนามีความจำเปนอยางยิง่
ที่จะตองใชเอกสาร  ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับประเด็นยทุธศาสตรการพัฒนา  ปญหาและความตองการของประชาชน
ในทองถิ่น  สาเหตุของปญหา  แนวทางการแกไขปญหา  ตลอดจนการกำหนดเปาหมาย  กลยุทธ  และวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เมื่อไดดำเนินการติดตามแลว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจะตองทำการวเิคราะห
ขอมูลและประเมินผล  ดังนี ้
 ๑.  ขอมลูเชิงปริมาณ  เปนขอมูลที่เกิดจากคำถาม  เชน  ใครเขารวมหรอืมสีวนรวมในกระบวนการวางแผนการ
จัดทำยุทธศาสตร  ผูเขารวมมกีี่คน  กี่กลุม  มีที่มาอยางไร  ผลลัพธในเชิงปริมาณที่ไดเปนแบบตัวเลข สถิติตางๆ  ขอมูล
เชิงปริมาณจงึเปนขอมูลที่แสดงจำนวน  เชน  จำนวนคนรวมกิจกรรมแยกตามเพศ  จำนวนกิจกรรมที่ถูกระบุวาเปน
กิจกรรมที่เสรมิสรางความสามัคคี  เปนตน 
 ๒.  ขอมูลเชิงคุณภาพ  เปนขอมลูที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรือ่งนั้นๆ  เชน  หมูบานนีม้ีความเจริญ  มีความเปน
เมืองหรอืชนบทมากนอยเพียงใด  จากการกำหนดยทุธศาสตรการพฒันานี้หมูบานมีปญหาอะไรบาง  ผลของการพฒันา
ตามยุทธศาสตรแตละดานของหมูบานเปนอยางไร  ผลของคนเปนอยางไร  ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนขอมูลที่อธิบาย
ปรากฏการณในพื้นที่ในลกัษณะอยางลึกซึง้  เปนขอมลูที่มีความสัมพันธและเช่ือมโยงความเปนเหตเุปนผลของยุทธศาสตร  
ผลของเชิงคุณภาพจงึเปนเรือ่งของความพึงพอใจของประชาชนในหมูบาน  ชุมชน  หรือผูมสีวนไดเสียทั้งหมด 
 ความสำเรจ็ของการนำยุทธศาสตรการพัฒนาไปใช วัดความสำเร็จไดจาก 
 ๑.  บรรทัดฐานดานความพงึพอใจของผูรับบรกิาร  (Client  satisfaction  criterion) 
 ๒.  บรรทัดฐานดานเวลา  (Time  criterion) 
 ๓.  บรรทัดฐานดานการเงิน  (Monetary  criterion) 
 ๔.  บรรทัดฐานดานประสิทธผิล  (Effectiveness  criterion)   
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๔.๔  ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

๔.๔.๑  ผลกระทบนำไปสูอนาคต 
  การติดตามและประเมินผลคุณภาพของโครงการหรอืกิจกรรมการพฒันา  ไมใชอยูที่ผลผลิตที่เกิดจาก
การดำเนินโครงการ  ซึ่งเปนผลงานเชิงประจักษทางกายภาพเพียงอยางเดียว  เพราะยงัไมใชผลสมัฤทธิ์ของโครงการ  แต
ตองประเมินผลลพัธและผลกระทบทีเ่กิดจากผลงานของโครงการ  ซึ่งมักจะเกิดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแลว  จึงมกั
ปรากฏวาไมมีการดำเนินงานในสวนของการคนหาและพิสจูนผลลัพธ  เพราะใชเวลานานกวาจะเห็นผล  องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจึงเนนการจัดทำโครงการไปขางหนามากกวาจะมองยอนหลงัไปดูวาผลงานที่ดำเนินงานไปแลวเกิดผลลัพธ
ตามเปาหมายและความคาดหวังหรือไม 

ผลลัพธและผลกระทบในเบื้องตน  คือ  การที่พิจารณาวาสถานการณจะเปนอยางไร  หากไมมกีาร
ดำเนินโครงการนั้นๆ  หรืออาจจะมองวาโครงการ/กิจกรรมไดสรางความเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น  แตการพจิารณาผลลัพธ
และผลกระทบในเบื้องตนอยางเดียวคงไมเพียงพอ  เพราะยงัมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่ควรพจิารณาและคำนึงถึง  
เพราะผลลัพธและผลกระทบมีทัง้ทางบวกและทางลบ  และทั้งที่อยูในแผนและอยูนอกแผน  (เกินความคาดหมาย)  
นอกจากนั้นผลลัพธและผลกระทบอาจจะเปนผลที่มาจากการดำเนินงานหลายปหรือเปนสวนหนึ่งของสถานการณ  ซึ่ง
อาจจะยากทีจ่ะพสิูจนวาเปนผลลพัธที่มาจากการดำเนินโครงการ  โดยปกตผิลกระทบมักจะเชื่อมโยงกบัผลลพัธ  
เนื่องจากจะมีกระบวนการที่ใชทรัพยากร  ไดแก  บุคลากร  เวลา  งบประมาณ  ช่ือเสียง  เพื่อใหเกิดอยางใดอยางหนึง่  
เรียกวา  “ผลผลิต”  ซึ่งจะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงประจกัษในพฤติกรรมเกิดการใชประโยชน  เรียกวา  “ผลลัพธ”  

 ผลลัพธอาจจะอธิบายไดวา  เปนสิง่ที่วัดไดงายหรือเปนสิ่งทีว่ัดไดยาก  เปนผลตอขยายจากการเกิด
ผลผลิตของโครงการ  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหวางผลลัพธและผลกระทบ  คนสวนใหญมักสนใจผลลัพธมากกวาผลกระทบ 

ผลกระทบ  (Impact)  เปนสิง่ที่มีความแตกตางอันเนื่องจากผลการดำเนินโครงการ  ซึ่งผูมสีวนไดเสีย
มักจะใหความสนใจ  ไดแก 

๑)  ประชาชน  (ผูรับบริการ/ผูใชบริการ)  ซึ่งมีสวนเกี่ยวของตางตองการเห็น  “สิง่ที่ดี”  จากการ
ดำเนินโครงการ 

๒)  ผูใหเงินงบประมาณดำเนินโครงการตองการเห็นวาผลการใชงบประมาณสรางความแตกตางอยางไร
บาง 

๓)  ชุมชน/หมูบาน  ภาคประชาสังคมที่ตองการเห็นวาโครงการ/กจิการ  ไดสรางผลงานทางบวก
อยางไร 

การทีจ่ะวัดผลลัพธและผลกระทบ  จะตองคนหาดัชนีชี้วัดที่ด ี (Good  Indicator)  ของสิง่ที่คิดวาไดสงผล
ตอความเปลี่ยนแปลงทีเ่ปรียบเทียบกันได วัดได 

ในปจจบุันมกีารนำผลกระทบมาวิเคราะหเพื่อกำหนดอนาคตการพัฒนา  เปนวิธีการที่มุงเนนความ พยายาม
ที่จะนำไปสูการสรางความมั่นคงและการยกระดับคุณภาพชีวิต  และสามารถจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมตามศักยภาพ
ของทองถิ่น  เพื่อใหสามารถพฒันาทองถิ่นเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและรวดเร็ว 

สิ่งสำคัญ  คือ  การกำหนดจุดมุงหมาย  เปนตัวกำหนดลักษณะความสัมพันธกับกระบวนการพฒันา  
จุดมุงหมายทีเ่ปนไปได  มีดังนี ้

๑)  การกำหนดทิศทาง  (Direction  setting)  แนวทางกวางๆ  ของนโยบายและการพัฒนา 
๒)  การจัดลำดบัความสำคัญ  (Determining  priorities)  ถือเปนจุดมุงหมายทีส่ำคัญทีสุ่ดของการมอง

อนาคต  และเปนแรงผลักดันทีจ่ะจัดการกับขอจำกัดทางทรพัยากรและความเรียกรองตอการพัฒนา 
๓)  ความสามารถในการคาดการณอนาคต  (Anticipatory  intelligence)  ระบุแนวทางใหมๆ   ที่กำลงัจะ

เกิดข้ึน  ซึ่งจะมีบทบาทมากตอการจัดทำนโยบายและแผนพฒันาในอนาคต 
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๔)  การสรางความเปนเอกฉันท  (Consensus  generation)  สงเสรมิใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
หมูบาน/ชุมชนและประชาชน  มีความเห็นตรงกันมากขึ้นในการบงชี้ความตองการหรอืความจำเปนเรงดวนที่ตองไดรับ
การแกไข 

๕)  การสนับสนุนการตัดสินใจ  (Advocacy)  สงเสรมิการตดัสินใจในเชิงนโยบายทีส่อดคลองกบัความ
ตองการของผูที่มสีวนไดสวนเสียในการพฒันา 

๖)  การสื่อสารและการศึกษา  (Communication  and  education)  สงเสริมการสื่อสารภายในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  หมูบาน  ชุมชน  และการสือ่สารภายนอกกับสวนราชการ  หนวยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  รวมทัง้
การใหการศึกษาแกประชาชนทั่วไป  ขาราชการ  คณะผูบรหิารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

 ๔.๔.๒  ขอสังเกต  ขอเสนอแนะ  ผลจากการพฒันา 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา  อาจจะทำไดดวยการพยายามแยกออกมาเปนตนทุนและ

ผลประโยชน  (Costs  and  Benefits)  ของการพยายามวัดคาของผลลัพธและผลกระทบ  เชน 
  ๑)  การสำรวจความตองการของประชาชน  ผูมีสวนไดเสีย  มีตนทุนดานเวลาและงบประมาณ
ดำเนินการ 
  ๒)  การประชุมหารือ  หาขอยุติในการวางแผนและการดำเนนิงาน  เพื่อเตรียมการในประเด็นทีจ่ะตอง
พิจารณา  การสำรวจหาผลลพัธและผลกระทบเปนกระบวนการที่ใชเวลาและอาจจะยาวนาน  และอาจจะรวมไปถึงการ
ทบทวนแผนพัฒนาหรือกลยุทธ 
  ๓)  ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ  อาจจะจำเปนตองพัฒนาขึ้น  เมื่อพฒันาไดแลวบุคลากร
จะตองทำความคุนเคย  ทำความเขาใจเพื่อจะใชงานได  รวมทั้งตองการการฝกอบรม 
  ๔)  อาจจะตองพิจารณาขอมูลที่ไดมา  สอบทานคุณภาพและความนาเชื่อถือของขอมลู  การจัดทำ
รายงาน  การจัดเก็บฐานขอมูล  

สวนประโยชนที่เกิดจากการติดตามและประเมินผล  (การวดัผลลัพธและผลกระทบ)  ไดแก 
๑)  โครงการ/กิจกรรมจะสามารถเพิม่ความมุงเนน  เพื่อนำไปสูผลลัพธและผลกระทบที่ควรจะเปน  ซึ่ง

จะใหขอมลูประกอบการวางแผนพัฒนาและกลยุทธไดดีข้ึน 
๒)  ผลกระทบทางลบ  ควรจะนำมาพิจารณาและคำนึงถงึอยางมีธรรมาภิบาลมากกวาพยายามปกปด

และละเลย 
๓)  ขอมลูที่ไดจากการวัดผลลพัธและผลกระทบ  จะชวยใหเกิดมุมมองและความเขาใจในสวนทีเ่ปนผล

ตอสังคม  ประชาคม  ที่นอกเหนือจากพันธกิจ  เปาประสงค  คาเปาหมาย  กลยุทธและบทบาทขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตเพียงดานเดียว 

๔)  สามารถใชขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลในการสนบัสนุนเพื่อของบประมาณไดดีข้ึน 
แนวคิดที่อาจจะนำมาใชในการติดตามและประเมินผล (ผลลพัธและผลกระทบ) อาจจะมหีลายแนวทาง 

เนื่องจากความแตกตางของโครงการและขึ้นกับกิจกรรมทีเ่กีย่วของในแตละโครงการ  ทรพัยากรที่เกี่ยวของ  ความ
คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย  เปนตน 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัดปราจีนบุร ี

30 

2. บญัชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

23 26,303,500 24 31,303,500 24 31,303,500 24 31,303,500 24 31,303,500 119 151,517,500 

รวม 23 26,303,500 24 31,303,500 24 31,303,500 24 31,303,500 24 31,303,500 119 151,517,500 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

9 692,000 9 692,000 10 1,092,000 10 1,092,000 10 1,092,000 48 4,660,000 

แผนงานสาธารณสุข 8 570,000 8 570,000 8 570,000 8 570,000 8 570,000 40 2,850,000 
แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

13 1,996,000 13 1,996,000 13 1,996,000 13 1,996,000 13 1,996,000 65 9,980,000 

แผนงานการพาณิชย 3 10,600,000 6 29,040,000 7 29,530,000 7 29,530,000 7 29,530,000 30 128,230,000 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

11 4,925,000 11 4,925,000 11 4,925,000 11 4,925,000 11 4,925,000 55 24,625,000 

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

4 1,758,640 4 1,758,640 4 1,758,640 4 1,758,640 4 1,758,640 20 8,793,200 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

4 2,540,000 4 2,540,000 4 2,540,000 4 2,540,000 4 2,540,000 20 12,700,000 

งบกลาง 3 4,114,800 3 4,114,800 3 4,114,800 3 4,114,800 3 4,114,800 15 20,574,000 
รวม 55 27,196,440 58 45,636,440 60 46,526,440 60 46,526,440 60 46,526,440 293 212,412,200 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัดปราจีนบุร ี
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บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธ ิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

5 260,000 5 260,000 5 260,000 5 260,000 5 260,000 25 1,300,000 

รวม 5 260,000 5 260,000 5 260,000 5 260,000 5 260,000 25 1,300,000 
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

4 882,500 5 2,009,500 12 4,439,500 12 4,439,500 12 4,439,500 45 16,210,500 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

1 200,000 1 200,000 5 940,000 5 940,000 5 940,000 17 3,220,000 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

2 2,300,000 2 2,300,000 2 2,300,000 2 2,300,000 2 2,300,000 10 11,500,000 

รวม 7 3,382,500 8 4,509,500 19 7,679,500 19 7,679,500 19 7,679,500 72 30,930,500 
ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

2 65,000 2 65,000 2 65,000 2 65,000 2 65,000 10 325,000 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 10 5,000,000 

รวม 4 1,065,000 4 1,065,000 4 1,065,000 4 1,065,000 4 1,065,000 20 5,325,000 
รวมท้ังส้ิน 94 58,207,440 99 82,774,440 112 86,834,440 112 86,834,440 112 86,834,440 529 401,485,200 

 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

32 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3 ประสานการพัฒนาเพ่ือเปนศูนยเชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินคาไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟา สำหรับ
ไฟสาธารณะบริเวณ 
ถนนทางหลวงสาย 
3070 

- เพื่ออำนวยความ
สะดวกตอ
ประชาชนที่ใชถนน
สัญจร 

- เพื่อปองกันการ
เกิดอาชญากรรมใน
ยามวิกาล 

- ติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟา ขนาด 30 
kVA สำหรับไฟฟา
สาธารณะ บริเวณ
ถนนทางหลวงสาย 
3070 จำนวน  
1 แหง 

120,000 

เทศบาลฯ 

120,000 

เทศบาลฯ 

120,000 

เทศบาลฯ 

120,000 

เทศบาลฯ 

120,000 

เทศบาลฯ 

รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

- เพื่อปองกันการ
เกิดอาชญากรรมใน
ยามวิกาล 

กองชาง 

2 โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนน คสล.
ซอยเทศบาล 13 
(ตอจากของเดิม) 

- เพื่อใหไดถนนมี
มาตรฐาน 
- เพื่อใหการสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- กอสรางปรับปรุง
ผิวจราจร กวาง 
4.00 เมตร ยาว 
122 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา 488 ตาราง
เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ) 

700,000 

เทศบาลฯ 

700,000 

เทศบาลฯ 

700,000 

เทศบาลฯ 

700,000 

เทศบาลฯ 

700,000 

เทศบาลฯ 

รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

33 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3 ประสานการพัฒนาเพ่ือเปนศูนยเชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินคาไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการกอสราง 
รางระบายน้ำ คสล.
ซอยเทศบาล 1/3  
(ซอยริมน้ำ) 

- เพื่อระบายน้ำใน
ชุมชนไมใหเกิดการ
ทวมขัง 

- กอสรางราง 
ระบายน้ำ คสล. 
ขนาดกวาง 30 
เซนติเมตร สอง
ขางถนน รวมความ
ยาว 356.00 
เมตร 

1,100,000 

เทศบาลฯ 

1,100,000 

เทศบาลฯ 

1,100,000 

เทศบาลฯ 

1,100,000 

เทศบาลฯ 

1,100,000 

เทศบาลฯ 

รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- สามารถระบายน้ำ
ในชุมชนไดเปน
อยางดี ไมมีน้ำทวม
ขังถนน 

กองชาง 

4 โครงการกอสราง
ปรับปรุงซุมเฉลิม
พระเกียรติบริเวณ
ถนนสาย 3070 หมู
ที่ 3  

- เพื่อใหซุมเฉลิม
พระเกียรติไมกีด
ขวางการจราจร 

- กอสรางขยายซุม
เฉลิมพระเกียรติ 
ใหมีความกวางไม
นอยกวา 21.00 
เมตร 

300,000 

เทศบาลฯ 

300,000 

เทศบาลฯ 

300,000 

เทศบาลฯ 

300,000 

เทศบาลฯ 

300,000 

เทศบาลฯ 

รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

 

กองชาง 

5 โครงการปรับปรุงคอ
สะพานถนนสาย 
3070 

- เพื่อใหการสัญจร
ไปมาของประชาชน
มีความปลอดภัย 

- ประปรุงสะพาน
และคอสะพานทั้ง 
2 ขาง 

3,000,000 

เทศบาลฯ 

3,000,000 

เทศบาลฯ 

3,000,000 

เทศบาลฯ 

3,000,000 

เทศบาลฯ 

3,000,000 

เทศบาลฯ 

รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

34 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3 ประสานการพัฒนาเพ่ือเปนศูนยเชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินคาไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลติกคอ
นกรีตทางหลวง
เทศบาลสาย 3069 

- เพื่อใหไดถนนมี
มาตรฐาน 
- เพื่อใหการสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลติกคอนกรีต 
กวาง 10-19 เมตร 
ยาว 947 เมตร 
หรือพื้นที่แอสฟลติก 

3,547,600 

เทศบาลฯ 

3,547,600 

เทศบาลฯ 

3,547,600 

เทศบาลฯ 

3,547,600 

เทศบาลฯ 

3,547,600 

เทศบาลฯ 

รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ำและบอพัก 
ถนนทางหลวง
เทศบาลสาย 3070 

- เพื่อลดปญหาน้ำ
ทวมขังและระบาย
น้ำฝนลงสูแหลงน้ำ
ธรรมชาติอยางเปน
ระบบ 
- เพื่อลดผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม 

- กอสรางทอระบาย
น้ำและบอพัก ความ
ยาว 300 เมตร 

2,400,000 

เทศบาลฯ 

2,400,000 

เทศบาลฯ 

2,400,000 

เทศบาลฯ 

2,400,000 

เทศบาลฯ 

2,400,000 

เทศบาลฯ 

รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- สามารถระบายน้ำ
ในชุมชนไดเปน
อยางดี ไมมีน้ำทวม
ขังถนน 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

35 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3 ประสานการพัฒนาเพ่ือเปนศูนยเชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินคาไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ำ คสล.ซอย
เทศบาล 20 

- เพื่อใหไดถนนที่
มีมาตรฐาน 
- เพื่อระบายน้ำใน
ชุมชนไมใหเกิด
ปญหาน้ำทวม 

- กอสรางรางระบาย
น้ำ คสล.ขนาดกวาง 
0.50 เมตร ยาว 
120 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร (สองขาง
ทาง) 

500,000 

เทศบาลฯ 

500,000 

เทศบาลฯ 

500,000 

เทศบาลฯ 

500,000 

เทศบาลฯ 

500,000 

เทศบาลฯ 

รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- สามารถระบาย
น้ำบนถนนไดเปน
อยางดี 
- ไมมีน้ำทวมขัง
ถนน 

 

กองชาง 

9 โครงการปรับปรุง
ไหลทางถนนทาง
หลวงเทศบาลสาย 
3078 และสาย 
3070 (จากสะพาน
ขามแมน้ำ ถึง มินิ
โลตัส) 

- เพื่อใหไดถนนมี
มาตรฐาน 
- เพื่อใหการสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- ปรับปรุงไหลทาง 
คสล.ขนาดกวาง 
1.00 เมตร ยาว 
400.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

600,000 

เทศบาลฯ 

600,000 

เทศบาลฯ 

600,000 

เทศบาลฯ 

600,000 

เทศบาลฯ 

600,000 

เทศบาลฯ 

รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- สามารถระบาย
น้ำบนถนนไดเปน
อยางดี 
- ไมเกิดน้ำทวมขัง
ถนน 

 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

36 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3 ประสานการพัฒนาเพ่ือเปนศูนยเชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินคาไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนนแอส
ฟลสติกคอนกรีต 
ซอยเทศบาล 11 

- เพื่อใหไดถนนมี
มาตรฐาน 
- เพื่อใหการสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลติกคอนกรีต  ขนาด
กวางเฉลี่ย 5.5 เมตร 
ความยาว 103 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

191,000 

เทศบาลฯ 

191,000 

เทศบาลฯ 

191,000 

เทศบาลฯ 

191,000 

เทศบาลฯ 

191,000 

เทศบาลฯ 

รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- สามารถระบาย
น้ำในชุมชนไดเปน
อยางดี ไมเกิดน้ำ
ทวมขังถนน 

กองชาง 

11 โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนนแอล
ฟลติกคอนกรีตถนน
ทางเขาบานทา
ตะครอ 

- เพื่อใหไดถนนมี
มาตรฐาน 
- เพื่อใหการสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลติกคอนกรีต  ขนาด
กวาง 7 เมตร ยาว 
385 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

898,000 

เทศบาลฯ 
898,000 

เทศบาลฯ 
898,000 

เทศบาลฯ 
898,000 

เทศบาลฯ 
898,000 

เทศบาลฯ 
รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

 

กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

37 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3 ประสานการพัฒนาเพ่ือเปนศูนยเชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินคาไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประส

งค 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการกอสราง
ถนน คสล.พรอม
วางทอระบายน้ำ 
ซอยเทศบาล 6 

- เพื่อระบาย
น้ำในชุมชน
ไมใหเกิด
การทวมขัง 

-กอสรางยกระดับถนน คสล.โดย  
แบงเปน 3 ชวงดังนี ้
 ชวงที่ 1 กอสรางวางทอระบายน้ำ  
คสล.ขนาด ศก.0.80 x 1.00 ม. 
พรอม บอพักยาว 129 ม. กอสราง
ถนน คสล.กวาง 5.0 ม. ยาว 129 ม. 
 ชวงที่ 2 กอสรางวางทอระบายน้ำ  
คสล.ขนาด ศก.0.40 x 1.00 ม. 
พรอมบอพักยาว 232 ม. กอสราง
ถนน คสล.กวาง 5.0 ม.ยาว 232 ม.   
ชวงที่ 3 กอสรางวางทอระบายน้ำ 
คสล.ขนาด ศก.0.60 x 1.00 ม. 
พรอมบอพักยาว 297 ม. กอสราง
ถนน คสล.กวาง 5.0 ม.ยาว 297 ม. 
ระบายน้ำขนาด 0.04 x 1.00 ม. 
ทั้งสองขาง พรอมตีเสนจราจร 

6,000,000 

เทศบาลฯ 

6,000,000 

เทศบาลฯ 

6,000,000 

เทศบาลฯ 

6,000,000 

เทศบาลฯ 

6,000,000 

เทศบาลฯ 

รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- สามารถระบาย
น้ำบนถนนไดเปน
อยางดี 
- ไมเกิดน้ำทวมขัง
ถนน 
 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

38 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3 ประสานการพัฒนาเพ่ือเปนศูนยเชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินคาไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการกอสราง
ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนก
รีต ซอยเทศบาล 
17 

- เพื่อใหไดถนนมี
มาตรฐาน 
- เพื่อใหการสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- กอสรางปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลติกคอน 
กรีต ขนาดกวาง 4 
เมตร ความยาว 526 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

767,000 

เทศบาลฯ 

767,000 

เทศบาลฯ 

767,000 

เทศบาลฯ 

767,000 

เทศบาลฯ 

767,000 

เทศบาลฯ 

รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

 

กองชาง 

14 โครงการกอสราง
ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอน 
กรีต ถนนทางหลวง
เทศบาลสาย 3078 

- เพื่อใหไดถนนมี
มาตรฐาน 
- เพื่อใหการสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลติกคอนกรีต ขนาด
กวาง 7 เมตร ความยาว 
235 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

677,000 

เทศบาลฯ 

677,000 

เทศบาลฯ 

677,000 

เทศบาลฯ 

677,000 

เทศบาลฯ 

677,000 

เทศบาลฯ 

รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

 

กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

39 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3 ประสานการพัฒนาเพ่ือเปนศูนยเชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินคาไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการกอสราง
ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอน 
กรีต ซอยเทศบาล 
13 

- เพื่อใหไดถนนมี
มาตรฐาน 
- เพื่อใหการสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- กอสรางปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลติกคอน 
กรีต ขนาดกวาง 4.50 
เมตร ความยาว 266
เมตร หนา 0.05 เมตร 

327,900 

เทศบาลฯ 

327,900 

เทศบาลฯ 

327,900 

เทศบาลฯ 

327,900 

เทศบาลฯ 

327,900 

เทศบาลฯ 

รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางวาง
ทอระบายน้ำ คสล.
ถนนทางหลวง
เทศบาลสาย 3070 

- เพื่อลดปญหาน้ำ
ทวมขังและระบาย
น้ำฝนลงสูแหลง
น้ำธรรมชาติอยาง
เปนระบบ 
- เพื่อลด
ผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม 

- วางทอระบายน้ำ คสล.
ขนาด 1.00 x 1.00 
เมตร ยาว 28 เมตร 
พรอมบอพัก 2 บอ และ
วางทอระบายน้ำ คสล.
ขนาด 0.60 x 1.0 
เมตร ยาว 156.00 
เมตรพรอมบอพัก  

500,000 

เทศบาลฯ 

500,000 

เทศบาลฯ 

500,000 

เทศบาลฯ 

500,000 

เทศบาลฯ 

500,000 

เทศบาลฯ 

รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

40 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3 ประสานการพัฒนาเพ่ือเปนศูนยเชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินคาไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการกอสราง
ถนนลูกรัง หมูที่ 9 

- เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป – มา ได
อยางสะดวก 
- เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการ
คมนาคมใหได
มาตรฐาน 

- กอสรางถนนลูกรัง 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 420 เมตร 

1,945,000 

เทศบาลฯ 

1,945,000 

เทศบาลฯ 

1,945,000 

เทศบาลฯ 

1,945,000 

เทศบาลฯ 

1,945,000 

เทศบาลฯ 

รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

 

กองชาง 

18 โครงการกอสราง
ถนน คสล.พรอมวาง
ทอระบายน้ำ ซอย
เทศบาล 14/1 
(ตอจากของเดิม) 

- เพื่อใหไดถนนที่
มีมาตรฐาน 
- เพื่อใหการสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
- เพื่อระบายน้ำใน
ชุมชนไมใหเกิด
ปญหาน้ำทวมขัง 

- กอสรางถนน คสล. 
ผิวจราจร กวาง 6.0 
เมตร ยาว 85.0 เมตร 
พรอมวางทอระบายน้ำ 
คสล.ขนาด 
เสนผาศูนยกลาง 0.06 
x 1.00 เมตร และวาง
บอพัก จำนวน 8 บอ 

850,000 

เทศบาลฯ 

850,000 

เทศบาลฯ 

850,000 

เทศบาลฯ 

850,000 

เทศบาลฯ 

850,000 

เทศบาลฯ 

รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

- สามารถระบาย
น้ำในชุมชนไดเปน
อยางดี 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

41 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3 ประสานการพัฒนาเพ่ือเปนศูนยเชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินคาไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการจางเหมา
ออกแบบและรับรอง
แบบกอสราง 

- เพื่อใหการ
ปฏิบัติราชการ
เปนไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตอง 
ตามระเบียบฯ 
กฎหมายที่
เกี่ยวของ 

- จางเหมาออกแบบและ
รับรองแบบกอสราง 
โครงการกอสราง
ปรับปรุง 

500,000 

เทศบาลฯ 

500,000 

เทศบาลฯ 

500,000 

เทศบาลฯ 

500,000 

เทศบาลฯ 

500,000 

เทศบาลฯ 

ออกแบบได
ตามมาตรฐาน
ตามระเบียบฯ 

- การปฏิบัติ
ราชการเปนไป
ดวยความ
เรียบรอย ถูกตอง 
ตามระเบียบฯ  

กองชาง 

20 โครงการปรับปรุง
โคมไฟฟาสาธารณะ
บริเวณถนนทาง
หลวงเทศบาลสาย 
3070 

- เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
ภายในเขต
เทศบาลฯ 
- เพื่อประหยัด
งบประมาณในการ
ซอมบำรุง 
- เพื่อเปนการ
ประหยัดพลังงาน 

- เปลี่ยนโคมหลอด 
ไฮเพรชเซอรโซเดียม 
ขนาด 250 วัตต เปน
โคมไฟฟาหลอด LED 
ขนาด 100 วัตต พรอม
อุปกรณภายในเสา
บริเวณถนนทางหลวง
เทศบาลสาย 3070 

600,000 

เทศบาลฯ 

600,000 

เทศบาลฯ 

600,000 

เทศบาลฯ 

600,000 

เทศบาลฯ 

600,000 

เทศบาลฯ 

รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- ระบบสาธารณูปโภค
ไดรับการพัฒนา 

- ประหยัด
งบประมาณในการ
บำรุงรักษา 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใช
ถนน 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

42 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3 ประสานการพัฒนาเพ่ือเปนศูนยเชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินคาไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุง
โคมไฟฟาสาธารณะ
บริเวณถนนทาง
หลวงเทศบาลสาย 
3069 

- เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลฯ 
- เพื่อประหยัด
งบประมาณในการ
ซอมบำรุง 
- เพื่อเปนการ
ประหยัดพลังงาน 

- เปลี่ยนโคมหลอด 
ไฮเพรชเซอรโซเดียม 
ขนาด 250 วัตต เปน
โคมไฟฟาหลอด LED 
ขนาด 100 วัตต พรอม
อุปกรณภายในเสา
บริเวณถนนทางหลวง
เทศบาลสาย 3069 

320,000 

เทศบาลฯ 

320,000 

เทศบาลฯ 

320,000 

เทศบาลฯ 

320,000 

เทศบาลฯ 

320,000 

เทศบาลฯ 

รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- ระบบสาธารณูปโภค
ไดรับการพัฒนา 

- ประหยัด
งบประมาณในการ
บำรุงรักษา 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใช
ถนน 

กองชาง 

22 โครงการปรับปรุง
โคมไฟฟาสาธารณะ
บริเวณถนนทาง
หลวงเทศบาลสาย 
3078 

- เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาล 
- เพื่อประหยัด
งบประมาณในการ
ซอมบำรุง 
 

- เปลี่ยนโคมหลอด 
ไฮเพรชเซอรโซเดียม ขนาด 
250 วัตต เปนโคมไฟฟา
หลอด LED ขนาด 100 
วัตต พรอมอุปกรณภายใน
เสาบริเวณถนนทางหลวง
เทศบาลสาย 3078 

60,000 

เทศบาลฯ 

60,000 

เทศบาลฯ 

60,000 

เทศบาลฯ 

60,000 

เทศบาลฯ 

60,000 

เทศบาลฯ 

รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- ระบบสาธารณูปโภค
ไดรับการพัฒนา 

- ประหยัด
งบประมาณในการ
บำรุงรักษา 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

43 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3 ประสานการพัฒนาเพ่ือเปนศูนยเชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินคาไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการกองสราง
ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติก 
คอนกรีต ถนนทาง
หลวงเทศบาลสาย 
3070 

- เพื่อใหไดถนนที่
มีมาตรฐาน 
- เพื่อใหการสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
  ชวงที่ 1 ขนาดกวาง
เฉลี่ย 9-19 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
  ชวงที่ 2 ขนาดกวาง
เฉลี่ย 17-19 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
รวมพื้นที่แอสฟลทติก 
คอนกรีตทั้งหมดไม
นอยกวา 15,185 
ตารางเมตร 

- 5,000,000 
เทศบาลฯ 

5,000,000 
เทศบาลฯ 

5,000,000 
เทศบาลฯ 

5,000,000 
เทศบาลฯ 

รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- การสัญจรไป
มาไดรับความ
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองชาง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

44 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3 ประสานการพัฒนาเพ่ือเปนศูนยเชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินคาไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการขยายเขต
ประปา ซอย
เทศบาล 4 

- เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
ภายในชุมชน 

- ขยายเขตประปา 
ซอยเทศบาล 4 
ระยะทาง 700 เมตร 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
ภายในชุมชน 

กองชาง 
 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน  24  โครงการ 26,303,500 31,303,500 31,303,500 31,303,500 31,303,500    
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อซุม
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว  
รัชกาลที่ 10 
พรอมติดตั้ง 

- เพื่อแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

- ซุมเฉลิมพระเกียรติฯ 
จำนวน 2 ซุม ขนาด
กวางไมนอยกวา 
4.00 เมตร สูงไมนอย
กวา 6.00 เมตร  

- - 400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

จำนวน
ประชาชน

ในเขต
เทศบาลฯ 

- ประชาชนมีความ
จงรัก ความสามัคคี
และหวงแหน
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

สำนักปลัด 

2 โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรี 
สินทรมหาวชิรา 
ลงกรณ พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว 
28 กรกฎาคม ของ
ทุกป 

- เพื่อแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 
- เพื่อใหเกิดความ
จงรักภักดี และ
ความสามัคคีของ
คนในชาต ิ

- จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิรา 

ลงกรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว ปละ 1 ครั้ง 

200,000 

เทศบาลฯ 
200,000 

เทศบาลฯ 
200,000 

เทศบาลฯ 
200,000 

เทศบาลฯ 
200,000 

เทศบาลฯ 
รอยละของ
ประชาชน
เขารวม
กิจกรรม 

- ประชาชนมีความ
รัก ความสามัคคี
และหวงแหน
สถาบันสำคัญของ
ชาต ิ

- เกิดความ
จงรักภักดี และ
ความสามัคคีของคน
ในชาติ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการวันคลาย
สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร 13 ตุลาคม  
ของทุกป 

- เพื่อรำลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

- จัดกิจกรรมวันคลาย
สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ปละ  
1 ครั้ง 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ
ประชาชน
เขารวม
กิจกรรม 

- ประชาชนมีความรัก 
ความสามัคคีและหวง
แหนสถาบันสำคัญของ
ชาต ิ

- เกิดความจงรักภักดี 
และความสามคัคีของ
คนในชาต ิ

สำนักปลัด 

4 โครงการวันคลาย
พระบรมราชสมภพ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพอ
แหงชาติ  5 
ธันวาคม ของทุกป 

- เพื่อถวายความ
จงรักภักดีตอ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

- จัดกิจกรรมวันคลาย
พระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพอ
แหงชาติ   
ปละ 1 ครั้ง 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ
ประชาชน
เขารวม
กิจกรรม 

- ประชาชนมีความรัก 
ความสามัคคีและหวง
แหนสถาบันสำคัญ
ของชาติ 
- เกิดความจงรักภักดี 
และความสามัคคีของ
คนในชาต ิ

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชนนีพัน
ปหลวง และวันแม
แหงชาติ  
12 สิงหาคม  
ของทุกป 

- เพื่อถวายความ
จงรักภักดีตอ
สมเด็จพระบรมรา
ชนนีพันปหลวง 

- เพื่อใหเกิดความ
จงรักภักดี และ
ความสามัคคีของ
คนในชาต ิ

- จัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรม 

ราชนนีพันปหลวง 
และวันแมแหงชาต ิ 

ปละ 1 ครั้ง 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ
ประชาชน
เขารวม
กิจกรรม 

- ประชาชนมีความรัก 
ความสามัคคีและหวง
แหนสถาบันสำคัญ
ของชาติ 
- เกิดความจงรักภักดี 
และความสามัคคีของ
คนในชาต ิ

สำนักปลัด 

6 โครงการจัดงาน
วันปยมหาราช 
23 ตุลาคม  
ของทุกป 

- เพื่อระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาล
ที่ 5 

- จัดกิจกรรม 

วันปยมหาราช ปละ  
1 ครั้ง 

60,000 

เทศบาลฯ 

60,000 

เทศบาลฯ 

60,000 

เทศบาลฯ 

60,000 

เทศบาลฯ 

60,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ
ประชาชน
เขารวม
กิจกรรม 

- ประชาชนมีความ
รัก ความสามัคคี
และหวงแหน
สถาบันสำคัญของ
ชาต ิ

- เกิดความ
จงรักภักดี และ
ความสามัคคีของคน
ในชาติ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจาสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี  
3 มิถุนายน  
ของทุกป 

- เพื่อถวายความ
จงรักภักดีตอ
สมเด็จพระนาง
เจาสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี   

- จัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 
ปละ 1 ครั้ง 

200,000 

เทศบาลฯ 

200,000 

เทศบาลฯ 

200,000 

เทศบาลฯ 

200,000 

เทศบาลฯ 

200,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ
ประชาชน
เขารวม
กิจกรรม 

- ประชาชนมีความ
รัก ความสามัคคี
และหวงแหน
สถาบันสำคญัของ
ชาต ิ

- เกิดความ
จงรักภักดี และ
ความสามัคคีของคน
ในชาติ 

สำนักปลัด 

8 โครงการจัดงาน
วันทองถิ่นไทย 

- เพื่อระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ
ของ รัชกาลที่ 5  
- เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธ 
ประวัติ ความ
เปนมาของวัน
ทองถิ่นไทย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ พนักงาน
เทศบาลฯ คณะ
ผูบริหารฯ 

16,000 

เทศบาลฯ 

16,000 

เทศบาลฯ 

16,000 

เทศบาลฯ 

16,000 

เทศบาลฯ 

16,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ
ประชาชน
เขารวม
กิจกรรม 

- ประชาชนมีความ
รัก ความสามัคคี
และหวงแหน
สถาบันสำคัญของ
ชาต ิ

- ประชาชนทราบถึง
ความเปนมาของวัน
ทองถิ่นไทย 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

49 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจัดงาน
วันเทศบาล 

- เพื่อเปนการระลึก
ถึงความสำคัญและ
ความเปนมาของ
การกอกำเนิด
เทศบาลฯ 
- เพื่อใหบุคลากร
เทศบาลฯ มีความ
รักความผูกพัน 
ความสามัคคี ซึ่ง
กอใหเกิดผลการ
ปฏิบัติหนาที่
ราชการมากยิ่งขึ้น 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ พนักงาน
เทศบาลฯ คณะ
ผูบริหารฯ 

16,000 

เทศบาลฯ 

16,000 

เทศบาลฯ 

16,000 

เทศบาลฯ 

16,000 

เทศบาลฯ 

16,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ
ประชาชน
เขารวม
กิจกรรม 

- เพื่อใหคณะ
ผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจาง มี
ความรักความ
ผูกพัน ความสามัคคี
ซึ่งกอใหเกิดผลตอ
การปฏิบัติหนาที่
ราชการมากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

10 โครงการปกปอง
สถาบันสำคัญของ
ชาต ิ

- เพื่อแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบล 

ศรีมหาโพธิ  
ไมนอยกวา 50 คน 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ
ประชาชน
เขารวม
กิจกรรม 

- ประชาชนมีความ
รักความสามัคคีและ
หวงแหน สถาบัน
สำคัญของชาติ 

สำนักปลัด 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป  จำนวน  10 โครงการ 692,000 692,000 1,092,000 1,092,000 1,092,000    

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

50 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการควบคุม
โรคไขเลือดออก 

-  เพื่อลดการแพร
ระบาดของ
ไขเลือดออก 
ชุมชนและลด
อัตรา 
การเสียชีวิต 

- แจกทรายอะเบท 
- พนหมอกควันในเขต
เทศบาล 

60,000 

เทศบาลฯ 

60,000 

เทศบาลฯ 

60,000 

เทศบาลฯ 

60,000 

เทศบาลฯ 

60,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ 

ประชาชน 

ไมเกิดโรค 

- ประชาชนไม
เจ็บปวยตายดวยโรค
ไขเลือดออก 

 - ทำใหไมสูญเสีย
คาใชจายในการ
รักษาพยาบาล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

2 โครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัข
บาน ตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟา
จุฬาลงกรณวลัย
ลักษณ อัครราช
กุมาร ี

- เพื่อรณรงคให
ประชาชนนำสัตว
เลี้ยงของตนเองไป
ฉีดวัคซีนมิใหโรค
พิษสุนัขบาแพร
ระบาดและลด
ปญหาสุนัขจรจัดใน
เขตเทศบาลฯ 
 

- สุนัขในเขตเทศบาลฯ 
มีเจาของและไมมี
เจาของ ไดรับวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

40,000 

อุดหนุนฯ 

40,000 

อุดหนุนฯ 

40,000 

อุดหนุนฯ 

40,000 

อุดหนุนฯ 

40,000 

อุดหนุนฯ 

รอยละของ
สุนัข

ควบคุมมิ
ใหเกิดโรค 

- สามารถปองกัน
การแพรระบาดของ
โรคพิษสุนัขบา 

- ควบคุมสุนัขจรจัด
ในเขตเทศบาลฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

51 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการกำจัด
สัตวที่เปนพาหะ
ของโรค 

- เพื่อลดการแพร
ระบาดของ 

โรคที่เกิดจากสัตวที่
เปนพาหะ 

นำโรคตาง ๆ เชน 
หนู  แมลง 

วัน ฯลฯ 

- ตลาดสด 

- ทอระบายน้ำในเขตฯ 

- โรงฆาสัตวของ
เทศบาลฯ 

10,000 

เทศบาลฯ 

10,000 

เทศบาลฯ 

10,000 

เทศบาลฯ 

10,000 

เทศบาลฯ 

10,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ 

ประชาชน 

ไมเกิดโรค 

ระบาด 

- สามารถลดการแพร
ระบาดของโรคที่เกิด
จากสัตวที่เปนพาหะ
ของโรคตาง ๆ ได 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

4 โครงการตรวจ
สถาน
ประกอบการ 

ซึ่งอาจเปน
อันตรายตอ
สุขภาพและ
สถานที่สะสมและ
จำหนายอาหาร 

- เพื่อใหเจาของ
หรือผูครอบครอง
สถานระกอบการมี
ความรูและเขาใจใน
การดำเนินการ
ถูกตองตามฎหมาย 
 - เพื่อความ
ปลอดภัยของ 
ประชาชนทั่วไป
และผูปฏิบัติงาน 

- สถานประกอบการ
คาที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพและสถานที่
สะสมและจำหนาย
อาหาร 

5,000 

เทศบาลฯ 

5,000 

เทศบาลฯ 

5,000 

เทศบาลฯ 

5,000 

เทศบาลฯ 

5,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ 

ประชาชน
ได 

รับความ 

พึงพอใจ 

- ทำใหผูประกอบการ
คามีความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ
ตาง ๆ และสามารถ
นำไปปฏิบัติตาม
คำแนะนำ
ประกอบการแตละ
ประเภท 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

52 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 เงินอุดหนุนทั่วไป
สำหรับสำรวจ
ขอมูลจำนวนสัตว
และขึ้นทะเบียน
จำนวนสัตว ตาม
โครงการสัตว
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา 

- เพื่อสำรวจ
ขอมูลจำนวนสัตว
และขึ้นทะเบียน
จำนวนสัตว ใน
เขตเทศบาลตำบล
ศรีมหาโพธิ 

- สำรวจจำนวนสุนัข
และแมว ในเขต
เทศบาลตำบล 

ศรีมหาโพธิ 

5,000 

เทศบาลฯ 

5,000 

เทศบาลฯ 

5,000 

เทศบาลฯ 

5,000 

เทศบาลฯ 

5,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ
ประชาชน
ไมเกิดโรค 

- สามารถลดการ
แพรกระจายและ
ระบาดของโรคที่เกิด
จากสัตวที่เปนพาหะ
ของโรคตาง ๆ ได 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

6 โครงการสงเสริม
สุขภาพจิต
สุขภาพกาย
ผูสูงอายุดวย
การแพทยแผน
ไทยและทัศน
ศึกษาดูงาน 

- เพื่อใหผูสูงอายุมี
สุขภาพจิต 

และกายที่ดี 
- เพื่อลดการเกิด
โรคซึมเศรา 

ของผูสูงอายุ 

- รอยละ 50  ของ
ผูสูงอายุ  60 ปขึ้นไป 
ในเขตเทศบาล 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ 

ผูสูงอายุ 
มีสุขภาพ 

แข็งแรง 

- ผูสูงอายุไดรับรูการ
ดูแลสุขภาพดานกาย
และจิตที่ด ี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

53 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนา
ความรูทักษะ 

ดานสมุนไพรและ
การแพทยแผน 

ไทย 

- เพื่อสรางเสริม
สุขภาพดวย 

สมุนไพรและ
การแพทยแผน
ไทย 

- นักเรียน และ
ประชาชนทั่วไป 

ในเขตเทศบาล 

25,000 

เทศบาลฯ 

25,000 

เทศบาลฯ 

25,000 

เทศบาลฯ 

25,000 

เทศบาลฯ 

25,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ 

ประชาชน
ได 

รับความรู 

- นักเรียนและ
ประชาชนที่เขารวม
โครงการมีความ
ตระหนักชวยกัน
อนุรักษและสงเสริม
ภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

8 โครงการอาหาร
ปลอดภัย 

- เพื่อสงเสริมใหผูปรุง
และ 

ประกอบอาหารมี
ความรูเขาใจ 

หลักการสุขาภิบาล
อาหาร 

 - ผูบริโภคไดรับ
สินคามีคุณภาพ 

และปลอดภัย 

- ผูปรุงประกอบและผู
สัมผัสอาหาร ภายใน
เขตเทศบาลฯ 

25,000 

เทศบาลฯ 

25,000 

เทศบาลฯ 

25,000 

เทศบาลฯ 

25,000 

เทศบาลฯ 

25,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ 

ประชาชน 

ไดรับความ 

พึงพอใจ 

- ประชาชนไดรับ
การดูแลสุขภาพทุก
กลุมวัย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

รวมแผนงานสาธารณสุข จำนวน 8 โครงการ 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000    
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

54 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
อาสาสมัคร 

สาธารณสุข
ประจำชุมชนและ
ทัศนศึกษา 

- เพื่อให อสม.ใหม
มีความรูทางดาน
สาธารณสุข  

- เพื่อให อสม.ใหม
มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- อบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
ชุมชน 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

รอยละ 
60 

ของ
ผูเขารวม 

อบรม 

- อสม.มีความรู
ทางดานสาธารณสุข
และมีศักยภาพใน 

การปฏิบัติงานได
อยางดี 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

2 โครงการสงเสริม
สุขภาพผูพิการ 

- เพื่อสงเสริม
สุขภาพจิต กาย 
สังคม และจิต
วิญญาณ ผูพิการ 
 - เพื่อใหผูพิการใช
ชีวิตในสังคม 
อยางปกติสุข 

  - ผูพิการในพื้นที่ทุก
รายไดรับคำแนะนำ
ทางการแพทยและทีม 

สหวิชาชีพและนัก
สังคมสงเคราะห 

30,000 

เทศบาลฯ 

30,000 

เทศบาลฯ 

30,000 

เทศบาลฯ 

30,000 

เทศบาลฯ 

30,000 

เทศบาลฯ 

รอยละ 
50 

ของผู
พิการ 

- ผุสูงอายุไดรับรูการ
ดูแลสุขภาพดาน
กายและจิตที่ดี 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

55 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการอบรม
สงเสริมสุขภาพ 

ของประชาชนคน
รักษสุขภาพ 

- เพื่อใหประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง 
 - เพื่อใหประชาชน
ไดมีความรูในการ
ดูแลสุขภาพและ
เผยแพรความรูที่
ไดรับกับคนใน
ครอบครัวได 

- ประชาชนในชุมชน 
4 ชุมชน จำนวน 
100 คน 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

รอยละ 
70 

ของผู
มารวม 

ออกกำลัง 

กาย 

- ประชาชนมีความรู
และข้ันตอนในการ
ออกกำลังกายอยาง
ถูกวิธี 
 - ประชาชนมสีุขภาพ
รางกาย 
แข็งแรงดีข้ึนทำใหมี
สุขภาพจิตที่ดี 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

4 โครงการจางผูนำ
ออกกำลังกาย 

โรงเรียนมัธยมวัด
ใหมกรงทอง 

- เพื่อรณรงค 
ประชาสัมพันธ 
ใหประชาชนรักษ
สุขภาพ 

- จัดสถานที่ออกกำลัง
กายใหประชาชนใน
เขตเทศบาล จำนวน 

1 แหง 

36,000 

เทศบาลฯ 

36,000 

เทศบาลฯ 

36,000 

เทศบาลฯ 

36,000 

เทศบาลฯ 

36,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ 

ผูเขารวม 

ออกกำลัง 

กาย 

-  ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

 -  สรางเครือขาย
การออกกำลังกาย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

5 โครงการอบรม
กลุมเสี่ยง 

- เพื่อใหประชาชน
ไดรับความรูในการ
ดูแลตนเอง 
- เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยใน 
ชีวิตของตนเอง 

- นักเรียนและ
ประชาชนในเขต 

เทศบาล จำนวน 100 

คน 

30,000 

เทศบาลฯ 

30,000 

เทศบาลฯ 

30,000 

เทศบาลฯ 

30,000 

เทศบาลฯ 

30,000 

เทศบาลฯ 

รอยละ 
70 

ของผูเขา 

รวมอบรม 

- ประชาชนไดรับ
ความรู 
 - เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตตนเอง 
 - สรางเครือขายใน
การปองกัน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

56 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการเทศบาล
พบประชาชน 

- เพื่อสงเสริมความ
เขาใจระหวาง
เทศบาลกับชุมชน 

- ผูบริหารของ
เทศบาลและเจาหนาที่
ของเทศบาลฯ พบ
ประชาชน ปละ 1 
ครั้ง 

40,000 

เทศบาลฯ 

40,000 

เทศบาลฯ 

40,000 

เทศบาลฯ 

40,000 

เทศบาลฯ 

40,000 

เทศบาลฯ 

รอยละ 
70 

ของผู
มารวม 

กิจกรรม 

- ทำใหประชาชนกับ
เจาหนาที่เทศบาลฯ มี
ความสัมพันธอันดีตอ
กัน เทศบาลฯรับรูถึง
ปญหาตาง ๆ ของ
ประชาชนในชุมชน 

สำนักปลัด 

7 โครงการจัดทำ
แผนชุมชน  

- เพื่อรูปญหาความ
ตองการของชุมชน
อยางแทจริง 
- เพื่อแกไขปญหาได
ตรงตามความ
ตองการของชุมชน 

- จัดทำแผนชุมชน ทั้ง 
4 ชุมชน 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

รอยละ 
70 

ของผู
มารวม 

กิจกรรม 

- ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นประชาชนใน
ชุมชนไดใชสิทธิของตน
ในการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง 

สำนักปลัด 

8 โครงการอบรม
และทัศนศึกษา
ของ
คณะกรรมการ
ชุมชน 

- เพื่อใหเกิดวิสัยทัศน
ที่กวางไกล 
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทำงาน 
- เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็น 

- คณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ 
จำนวน 4 ชุมชน 

100,000 

เทศบาลฯ 
100,000 

เทศบาลฯ 
100,000 

เทศบาลฯ 
100,000 

เทศบาลฯ 
100,000 

เทศบาลฯ 
รอยละ 

70 ของผู
มารวม
กิจกรรม 

- สามารถนำความรู
ประสบการณมา
ปรับปรุงงานของ
ชุมชน เกิดความ
สามัคคีในหมูคณะมี
วิสัยทัศนที่กวางไกล 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

57 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการสำรวจ
ขอมูลพื้นฐาน 

- เพื่อสำรวจขอมูล
พื้นฐานครัวเรือน 

- ครัวเรือนในเขต
เทศบาลฯ 

20,000 

เทศบาลฯ 

20,000 

เทศบาลฯ 

20,000 

เทศบาลฯ 

20,000 

เทศบาลฯ 

20,000 

เทศบาลฯ 

สำรวจ
ครัวเรือน

ไมนอยกวา
รอยละ 

70 

- ทำใหทราบขอมูล
พื้นฐานครัวเรือนใน
เขตเทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

10 โครงการเทศบาล
ใสใจหวงใยผู
พิการ 

- เพื่อสงเสริมและ
ผูดูแลผูพิการใหมี
สุขภาพชีวิตที่ดีข้ึน
และมีกำลังใจใน
การดำรงชีวิต 

- ผูพิการในเขต
เทศบาลตำบลศรีมหา
โพธ ิ

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ
ผูพิการเขา

รวม
กิจกรรม 

- ผูพิการมีขวัญและ
กำลังใจในการ
ดำรงชีวิตในสังคม 

สำนักปลัด 

11 โครงการอบรม
สงเสริมศักยภาพ
ผูพิการและผูดูแล
คนพิการ 
ผูสูงอายุ 

- เพื่อใหคนพิการ 
ผูดูแลรวมถึง
ผูสูงอายุมีความรูใน
สิทธิของตนและ
วิธีการฟนฟูสมถรร
นะรางกายของ
ตนเองไดอยางถูก
วิธ ี

- ผูพิการและผูดูแล
ผูสูงอายุ ในเขต
เทศบาลตำบลศรีมหา
โพธ ิ

100,000 

เทศบาลฯ 

100,000 

เทศบาลฯ 

100,000 

เทศบาลฯ 

100,000 

เทศบาลฯ 

100,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ
ผูพิการเขา

รวม
กิจกรรม 

- ผูพิการ ผูดูแลผู
พิการ ผูสูงอายุ 
สามารถใหความ
ชวยเหลือดูแลตนเอง 
ดำรงชีวิตรวมกับ
บุคคลอื่นไดอยางมี
ความสุข 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

58 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการจัดตั้ง
โรงเรียนผูสูงอายุ 

- เพื่อสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการจัดการ
เรียนรูคุมครอง 
และพิทักษสิทธิ
ผูสูงอายุ เสริมสราง
ศักยภาพ คุณคาภูมิ
ปญญาผูสูงอายุให
เปนที่ประจักษและ
ยอมรับ 

- ผูสูงอายุในเขต
เทศบาลตำบลศรีมหา
โพธ ิ

1,000,000 

เทศบาลฯ 

1,000,000 

เทศบาลฯ 

1,000,000 

เทศบาลฯ 

1,000,000 

เทศบาลฯ 

1,000,000 

เทศบาลฯ 

จำนวน
ผูสูงอายุที่
เขารวม
โครงการ 

- เพื่อสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการจัดการ
เรียนรูคุมครอง และ
พิทักษสิทธิผูสูงอายุ 
เสริมสรางศักยภาพ 
คุณคาภูมิปญญา
ผูสูงอายุใหเปนที่
ประจักษและ
ยอมรับ 

สำนักปลัด 

13 โครงการอบรม
ปองกันยาเสพติด 

- เพื่อลดปญหาการ
ระบาดของยาเสพ
ติดเพื่อให
ประชาชนและ
เยาวชนตระหนักใน
โทษของยาเสพติด 

- ประชาชน และ
เยาวชน ในเขต
เทศบาลตำบลศรีมหา
โพธ ิ

90,000 

เทศบาลฯ 

90,000 

เทศบาลฯ 

90,000 

เทศบาลฯ 

90,000 

เทศบาลฯ 

90,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ
ประชาชน
เขารวม
โครงการ 

- ลดการเผยแพร
ระบาดของยาเสพ
ติด 

สำนักปลัด 

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  จำนวน  13  โครงการ 1,996,000 1,996,000 1,996,000 1,996,000 1,996,000    

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

59 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานการพาณิชย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
โรงฆาสัตว 

- เพื่อใหไดโรงฆา
สัตวที่ถูกหลัก 

อนามัย 

 - เพื่อใหผูบริโภค
ไดรับความ 

ปลอดภัย 

- ปรับปรุงโรงฆาสัตว 
ตามมาตรฐานของ
กรมปศุสัตว 

200,000 

เทศบาลฯ 

200,000 

เทศบาลฯ 

200,000 

เทศบาลฯ 

200,000 

เทศบาลฯ 

200,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ 

ประชาชน 

ไดรับความ 

พึงพอใจ 

- โรงฆาสัตวได
มาตรฐาน 

 - สะอาดถูกหลัก
อนามัย 

 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
บริโภคเนื้อสัตว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

2 โครงการกอสราง
ตลาดสดเทศบาล
ตำบลศรีมหาโพธิ 

- เพื่อใหตลาดสดที่
ไดมาตรฐานถูก
หลักสุขาภิบาล 
- เพื่อใหเกิดความ
เปนระเบียบ
เรียบรอย 
- เพื่อควบคุมโรค
ระบาด 

- กอสรางตลาดสด
เทศบาลตำบลศรีมหา
โพธิ ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ 

10,000,000 

เงินสะสมฯ 

10,000,000 

เงินสะสมฯ 

10,000,000 

เงินสะสมฯ 

10,000,000 

เงินสะสมฯ 

10,000,000 

เงินสะสมฯ 

รอยละของ
ประชาชน
ที่มาใช
บริการ 

- ตลาดสดเทศบาล
ฯ ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

- เกิดความเปน
ระเบียบ 

- ไมเกิดโรคระบาด 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

60 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานการพาณิชย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจาง
ออกแบบกอสราง
อาคารตลาดสด 

- เพื่อใหไดแบบ
กอสรางตลาดสดที่
ไดมาตรฐานถูก
หลักวิศวกรรมการ
กอสราง 

- แบบมาตรฐานการ
กอสรางตลาดสด 
จำนวน 1 แหง 

400,000 

เทศบาลฯ 
400,000 

เทศบาลฯ 
400,000 

เทศบาลฯ 
400,000 

เทศบาลฯ 
400,000 

เทศบาลฯ 
แบบ

กอสราง 
- สามารถกอสราง
อาคารตลาดสดตาม
แบบมาตรฐาน
วิศวกรรมการ
กอสราง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

4 โครงการกอสราง
หองน้ำ หองสวม
สาธารณะ 
บริเวณโรงฆาสัตว 

- เพื่อใหมีหองน้ำ 
หองสวม ที่ถูก
สุขอนามัย และมี
ความสะอาดอยูเสมอ 
- เพื่อสราง
บรรยากาศในหองน้ำ
หองสวมใหเปนที่พึง
พอใจของผูมาใช
บริการ 
- เพื่อใหมีหองน้ำ 
หองสวม เพียงพอตอ
การใชบริการ 

- กอสรางหองน้ำ หอง
สวม บริเวณโรงฆา
สัตว 

- - 490,000 

เทศบาลฯ 

490,000 

เทศบาลฯ 

490,000 

เทศบาลฯ 

รอยละของ
ประชาชน
ที่มาใช
บริการ 

- ผูมาใชบริการ
ไดรับความสะดวก
ในการใชหองน้ำ 
หองสวม ที่มี
ลักษณะถูกหลัก
สุขาภิบาล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

61 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานการพาณิชย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจัดหา
เครื่องจักรและ
ยานพาหนะขนสง
ขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย 

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารขัดการขยะ
มูลฝอยในพ้ืนที่ 
- เพื่อเสริมสรางการ
บริหารขัดการขยะ
มูลฝอย  ซึ่งรวมถึง
การขนสงเขาสู
ขบวนการฝงกลบใน
แตละวัน ไดอยางถูก
สุขลักษณะและถูก
หลักสุขาภิบาล 

- เพ่ือใหมีอุปกรณ
ดำเนินการที่เพียงพอตอ
การกำจัดขยะมูลฝอย 
- จัดซื้อรถตีนตะขาบ  
(แบคโฮ) ขนาด 200 
แรงมา จำนวน 1 คัน 
- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม
นอยกวา 6,000 ซีซี 
แบบกระบะ 
เททาย จำนวน 1 คัน 

 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
 

6,300,000 
เงินอุดหนุนจาก

กรมสงเสริม 
 

1,980,000 
เงินอุดหนุนจาก

กรมสงเสริม 

 
 

6,300,000 
เงินอุดหนุนจาก

กรมสงเสริม 
 

1,980,000 
เงินอุดหนุนจาก

กรมสงเสริม 

 
 

6,300,000 
เงินอุดหนุนจาก

กรมสงเสริม 
 

1,980,000 
เงินอุดหนุนจาก

กรมสงเสริม 

 
 

6,300,000 
เงินอุดหนุนจาก

กรมสงเสริม 
 

1,980,000 
เงินอุดหนุนจาก

กรมสงเสริม 

จำนวนขยะ
ลดลงไมนอย
กวารอยละ 

80 

- ลดรำคาญจากมลพิษ
ทางอากาศ เชน กลิ่น
การปลิวฟุง การ
กระจายของขยะมูล
ฝอยรวมทั้งปองกันการ
เปนแหลงอาหารและที่
เพาะพันธุของสัตว 
แมลงนำโรคตาง ๆ 
และรักษา
สภาพแวดลอม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

6 โครงการกอสราง
ระบบบำบัดน้ำ
เสียโดยการทำ 
ปุยหมักตามแนว
พระราชดำริ 

- สนองพระราชดำรัส
ระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาล
ที่ 9 เรื่องการทำปุย
หมักจากสิ่งปฏิกูล 

- กอสรางระบบบำบัด
น้ำเสียโดยการทำปุย
หมักตามแนว
พระราชดำริ 

- 7,160,000 
เงินอุดหนุนจาก

กรมสงเสริม 

7,160,000 
เงินอุดหนุนจาก

กรมสงเสริม 

7,160,000 
เงินอุดหนุนจาก

กรมสงเสริม 

7,160,000 
เงินอุดหนุนจาก

กรมสงเสริม 

จำนวน
ขยะลดลง
ไมนอยกวา

รอยละ 
80 

- อำเภอศรีมหาโพธิ มี
การบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลซ่ึงรวมถึงการสูบ
และขนสง นำไปบำบัด
หรือกำจัดอยางถูก
สุขลักษณะ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

62 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานการพาณิชย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง
ตลาดสดเทศบาล
ตำบลศรีมหาโพธิ 

- เพื่อใหไดตลาด
ถูกตองตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 

- ปรับปรุงตลาดสด
เทศบาลตำบลศรีมหา
โพธ ิ

- 
 

3,000,000 
เทศบาลฯ 

3,000,000 
เทศบาลฯ 

3,000,000 
เทศบาลฯ 

3,000,000 
เทศบาลฯ 

จำนวนผู
มาใชตลาด

ไมนอย
กวารอย
ละ 70 

- ตลาดสดได
มาตรฐาน 
- สะอาดถูกหลัก
อนามัย 
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
บริโภคเนื้อสัตว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

รวมแผนงานการพาณิชย  จำนวน  7  โครงการ 10,600,000 29,040,000 29,530,000 29,530,000 29,530,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

63 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดงาน
วันขึ้นปใหม 

- เพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดี 
ระหวางประชาชน
กับหนวยงานของ
รัฐ 
- เพื่อสืบสาน
ประเพณีไทย 

- จัดทำปายอวยพรป
ใหม จำนวน  3  ปาย 
ฯลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

รอยละ 
ของผู 

เขารวม 
งาน 

- ประชาชนมี
ความสัมพันธที่ดี 
ระหวางประชาชน
กับหนวยงาน 
ของรัฐ 
 - ประชาชนไดสืบ
สานประเพณีไทย 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดงาน
ประเพณ ี
สงกรานต 

- เพื่อเปนการ
อนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมของ
ทองถิ่น 
- เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว 
- เพื่อสงเสริม
สถาบันครอบครัว 

- ขบวนแหพระ 
- สรงน้ำพระ  รดน้ำ 
ขอพรผูสูงอายุ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

รอยละ 
ของผู 

เขารวม 
งาน 

- ประชาชนมีความ
สนใจประเพณีอันดี
งามและชวยกัน 
รักษาไวใหเปน
เอกลักษณของชาติ
สืบไป 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

64 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจัดงาน
ประเพณ ี
ลอยกระทง 

- เพื่อเปนการ
อนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมแต 
โบราณของไทย
เราไว 
 - ใหประชาชนมี
สวนรวมใน
กิจกรรมประเพณี
ของทองถิ่น 

- การประกวดตางๆ 
เชน นางนพมาศ , 
กระทง ฯลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

รอยละ 
ของผู 

เขารวม 
งาน 

- ประชาชนชวย
สงเสริมและ 
อนุรักษประเพณีอัน
ดีงามไวใหอนุชนรุน
หลังตอไป 
 - ภาครัฐและ
ภาคเอกชนไดรวม 
กัน แสดงออกถึง
ความสามัคคี 

กองการศึกษา 

4 โครงการจัดงาน
วันเด็ก 

- เพื่อสงเสริม
ความรู 
ความสามารถแก
เด็กนักเรียนใน
ชุมชน 
 -  เพื่อสรางความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลินแกเด็ก 

- จัดกิจกรรมวันเด็ก   
เด็กเขารวมกิจกรรม 
 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

รอยละ 
ของผู 

เขารวม 
งาน 

- เด็กเกิดความรูมาก
ขึ้น 
 - เด็กเกิดความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

65 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจัดงาน
วันมาฆปูรมี 
ศรีปราจีน 

- เพื่อสงเสริม
วัฒนธรรม อันดี
งาม และทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนาให
คงอยูตอไป 

- จัดกิจกรรมตาง ๆ 
และอุดหนุนสำนักงาน
วัฒนธรรม 
จังหวัดปราจีนบุรี 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

รอยละ 
ของผู 

เขารวม 
งาน 

- มีวัฒนธรรมที่ดี
งาม และทำนุบำรุง
ระพุทธศาสนาใหคง
อยูตอไป 

กองการศึกษา 

6 โครงการจัดงาน
วันวิสาขบูชา 

- เพื่อสงเสริม
วัฒนธรรม อันดี
งาม และทำนุบำรุง
ระพุทธศาสนาใหคง
อยู 

- จัดกิจกรรมตาง ๆ 
เชน เวียนเทียน 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

รอยละ 
ของผู 

เขารวม 
งาน 

- มีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
และทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนาใหคง
อยูตอไป 

กองการศึกษา 

7 โครงการธรรม
สัญจร 

- เพื่อให
ประชาชนได
ศึกษา 

ธรรมนอกสถานที่ 
และนำความ 

รูที่ไดมาปรับใชใน
ชีวิตประจำวัน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล จำนวน  
50  คน 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

รอยละ 70  

ของ 

ประชาชน 

ที่เขารวม 

โครงการ 

- ประชาชนมีความรู
เรื่องธรรมมะ 

และนำความรูที่
ไดมาปรับใชใน 

ชีวิตประจำวันได 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการจัดงาน
เฉลิมฉลอง 
ลายพระหัตถ
รัชกาลที่ 5 

- เพื่อระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
ระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 5 
 - เพื่อใหประชาชน
ทราบถึงประวัติ
ความเปนมาของ 
ตำบลศรีมหาโพธิ 

- จัดกิจกรรมตางๆ
เพื่อ 
ระลึกถึงรัชกาลที่ 5 

450,000 
เทศบาลฯ 

450,000 
เทศบาลฯ 

450,000 
เทศบาลฯ 

450,000 
เทศบาลฯ 

450,000 
เทศบาลฯ 

รอยละ 
ของผู 

เขารวม 
งาน 

- ประชาชนเกิด
ความจงรักภักดี 
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 
 - ประชาชนทราบ
ถึงประวัติความ
เปนมาของ  
ตำบลศรีมหาโพธิ 

กองการศึกษา 

9 โครงการจัดหา
อุปกรณกีฬา
ใหแกชุมชนใน
เขตเทศบาล
ตำบล 
ศรีมหาโพธิ 

- เพื่อใหมีอุปกรณ
ในการเลนกีฬาได
เหมาะสม 

- จัดหาอุปกรณกีฬา
ใหแกชุมชนในเขต
เทศบาลตำบลศรีมหา
โพธิ จำนวน 4 ชุมชน 

60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

รอยละ 
ของ

ประชาชน 
ไมนอยกวา

รอยละ 
60 

- ชุมชนแตละชุมชนมี
อุปกรณกีฬาในการ
เลนกีฬา 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

67 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศนูยกลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการจัดตั้งศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาล 
ศรีมหาโพธิ 

- เพื่อสงเสริมความรู 
และคุณภาพชีวิต 
และเตรียมความ
พรอมเด็กกอนวัย
เรียน 

- กอสรางศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จำนวน 1 
แหง 

3,000,000 
เทศบาลฯ 

3,000,000 
เทศบาลฯ 

3,000,000 
เทศบาลฯ 

3,000,000 
เทศบาลฯ 

3,000,000 
เทศบาลฯ 

รอยละ 
ความพึง 
พอใจ 

- เพื่อเตรียมความ
พรอมใหแก 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

11 โครงการจัดงานวัน
อนุรักษมรดกเทิดไท 
องคสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช เจากรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟา
มหาจักรสีิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี เน่ืองใน
โอกาสวันคลายวันพระ
ราชสมภพ 2 เมษายน   

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราช เจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจาฟามหาจกัรีสริินธร 
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกจิการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี เน่ืองใน
โอกาสวันคลายวันพระ
ราชสมภพ  
2 เมษายน   

- อุดหนุนวัฒนธรรม
จังหวัดปราจีนบุรี 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

รอยละ 
ของ

ประชาชน 
ไมนอยกวา

รอยละ 
60 

- ประชาชนมีความ
รัก ความสามัคคี 
และหวงแหนสถาบัน
สำคัญของชาติ 
- เกิดความจงรักภักดี 
และความสามัคคีของ
คนในชาต ิ

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

68 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศนูยกลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการแขงขัน
กีฬาเยาวชน
ประชาชน ตาน 
ยาเสพติด 

- เพื่อใหเยาวชนได
หางไกลจากยาเสพ
ติด 
- เปนการสงเสริมให
เยาวชนสนใจกีฬา
มากขึ้น 
- เพื่อใหเยาวชนรูจัก
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

- ประชาชน เยาวชน
ในเขตเทศบาลฯ 

150,000 150,0000 150,0000 150,000 150,000 รอยละ 
ความพึง 
พอใจ 

- เยาวชนมีความ
สนใจในดานกีฬา
เพิ่มมากขึ้นใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
และทำใหหางไกล
ยาเสพติด สามารถ
ทำใหเยาวชนมี
ความสามัคคีและมี
น้ำใจเปนนักกีฬา รู
แพ รูชนะ และรู
อภัย 

กองการศึกษา 

รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 11 โครงการ 5,075,000 5,075,000 5,075,000 5,075,000 5,075,000    
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

69 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศนูยกลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
สนับสนุนอาหาร 
กลางวัน โรงเรียน
อนุบาลศรีมหา
โพธ ิ

- เพื่อใหนักเรียนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

- นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลศรีมหาโพธิ  

1,148,000 
เทศบาลฯ 

1,148,000 
เทศบาลฯ 

1,148,000 
เทศบาลฯ 

1,148,000 
เทศบาลฯ 

1,148,000 
เทศบาลฯ 

รอยละของ 
นักเรียน 

ที่ไดรับการ 
สนับสนุน 

- นักเรียนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

2 โครงการ
สนับสนุนอาหาร 
เสริมนม โรงเรียน
อนุบาลศรีมหา
โพธ ิ

- เพื่อใหนักเรียนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

- นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลศรีมหาโพธิ  

510,640 
เทศบาลฯ 

510,640 
เทศบาลฯ 

510,640 
เทศบาลฯ 

510,640 
เทศบาลฯ 

510,640 
เทศบาลฯ 

รอยละของ 
นักเรียน 

ที่ไดรับการ 
สนับสนุน 

- นักเรียนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

70 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศนูยกลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการสนับสนุน
อาหาร 
กลางวัน โรงเรียน
อนุบาลศรีมหาโพธ ิ
(กรณีนักเรียน
เพ่ิมขึ้นระหวางภาค
เรียน) 

- เพื่อใหนักเรียนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

- นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลศรีมหาโพธิ 
เพิ่มเติมกรณีมีนักเรียน
เพิ่มระหวาง
ปงบประมาณ  

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

รอยละของ 
นักเรียน 

ที่ไดรับการ 
สนับสนุน 

- นักเรียนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

4 โครงการ
สนับสนุนอาหาร 
เสริมนม โรงเรียน
อนุบาลศรีมหา
โพธ ิ(กรณี
นักเรียนเพิ่มขึ้น
ระหวางภาค
เรียน) 

- เพื่อใหนักเรียนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

- นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลศรีมหาโพธิ 
เพิ่มเติมกรณีมีนักเรียน
เพิ่มระหวาง
ปงบประมาณ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

รอยละของ 
นักเรียน 

ที่ไดรับการ 
สนับสนุน 

- นักเรียนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห  จำนวน  4  โครงการ 1,758,640 1,758,640 1,758,640 1,758,640 1,758,640    
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

71 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศนูยกลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อ
เครื่องออกกำลัง
กายกลางแจง
พรอมติดตั้ง 

- เพื่ออำนวย
ความสะดวกตอ
ประชาชนที่มา
ออกกำลังกาย
และพักผอน
หยอนใจใน
สวนสาธารณะ
ของเทศบาลฯ 

- จัดซื้อเครื่องออก
กำลังกายกลางแจง 
จำนวน 3 ชุด พรอม
ติดตั้ง ใน
สวนสาธารณะลาย
พระหัตถ จำนวน 1 
ชุด และติดตั้งบริเวณ
ริมเขื่อนแมน้ำ จำนวน 
2 ชุด 

1,500,000 
เทศบาลฯ 

1,500,000 
เทศบาลฯ 

1,500,000 
เทศบาลฯ 

1,500,000 
เทศบาลฯ 

1,500,000 
เทศบาลฯ 

รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนที่มา
ออกกำลังกายและ
พักผอนหยอนใจใน
สวนสาธารณะของ
เทศบาลฯ 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุง
ระบบรดน้ำและ
ระบบไฟฟาใน
สวนสาธารณะ
ลายพระหัตถ 

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บำรุงรักษาภูมิทัศน
ภายในสวนสาธารณะ 
- เพื่อใหการ
ปฏิบัติงาน
บำรุงรักษา
สวนสาธารณะเปนไป
ดวยความสะดวก 

- ปรับปรุงระบบรดน้ำ
อัตโนมัติ (สปริงเกอร) 
พรอมระบบไฟฟา
ควบคุมระบบรดน้ำ 
และปรับปรุงระบบ
ไฟฟาแสงสวางภายใน
สวนสาธารณะลาย
พระหัตถ 

300,000 
เทศบาลฯ 

300,000 
เทศบาลฯ 

300,000 
เทศบาลฯ 

300,000 
เทศบาลฯ 

300,000 
เทศบาลฯ 

รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- สวนสาธารณะลาย
พระหัตถมีภูมิทัศน
สวยงามรมรื่น 
- สาธารณูปการ
ไดรับการพัฒนา 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

72 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศนูยกลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการกอสราง
ปรับปรุงทางเดิน
ภายในสวนสา
ธารณลายพระ
หัตถ 

- เพื่ออำนวย
ความสะดวกตอ
ประชาชนที่มา
ออกกำลังกาย
พักผอนหยอนใจ
ในสวนสาธารณะ
ของเทศบาลฯ 

- ปรับปรุงผิวทางเดิน
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 3-4 เมตร 
ยาว 650 เมตร หนา 
0.05 เมตร 

640,000 

เทศบาลฯ 

640,000 

เทศบาลฯ 

640,000 

เทศบาลฯ 

640,000 

เทศบาลฯ 

640,000 

เทศบาลฯ 

รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนที่มา
ออกกำลังกาย
พักผอนหยอนใจใน
สวนสาธารณะของ
เทศบาลฯ ไดรับ
ความสะดวก 

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุง
หองสุขาภายใน
สวนสาธารณะ
ลายพระหัตถ 

- เพื่ออำนวยความ
สะดวกตอประชาชน
ที่มาพักผอนหยอนใจ
และทองเที่ยวใน
สวนสาธารณะลาย
พระหัตถ 
- เพื่อใหหองสุขา
ภายในสวนสาธารณะ
มีลักษณะถูกหลัก
สุขาภิบาล 

- ปรับปรุงหองสุขา
ภายในสวนสาธารณะ
ลายพระหัตถ 

100,000 

เทศบาลฯ 

100,000 

เทศบาลฯ 

100,000 

เทศบาลฯ 

100,000 

เทศบาลฯ 

100,000 

เทศบาลฯ 

รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการใช
หองสุขาภายใน
สวนสาธารณะลาย
พระหัตถ 
- หองสุขาภายใน
สวนสาธารณะลาย
พระหัตถมีลักษณะถูก
หลักอนามัย 

กองชาง 

แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน  4  โครงการ 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000    

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

73 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศนูยกลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขม็แข็ง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ 

- เพื่อชวยเหลือ
ผูสูงอายุในเขต
เทศบาลฯ 

- ผูสูงอายุอายุในเขต
เทศบาลตำบลศรีมหา
โพธิ ทั้ง 4 ชุมชน 

4,006,800 
เทศบาลฯ 

4,006,800 
เทศบาลฯ 

4,006,800 
เทศบาลฯ 

4,006,800 
เทศบาลฯ 

4,006,800 
เทศบาลฯ 

รอยละ
ของ

ผูสูงอายุ 

- ผูสูงอายุไดรับ
สวัสดิการดูแล 

สำนักปลัด 

2 โครงการเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดส 

- เพื่อชวยเหลือ
ผูปวยเอดสในเขต
เทศบาลฯ 

- ผูปวยเอดสในเขต
เทศบาลตำบลศรีมหา
โพธิ ทั้ง 4 ชุมชน 

36,000 
เทศบาลฯ 

36,000 
เทศบาลฯ 

36,000 
เทศบาลฯ 

36,000 
เทศบาลฯ 

36,000 
เทศบาลฯ 

รอยละ
ของผูปวย

เอดส 

- ผูปวยเอดสไดรับ
สวัสดิการดูแล 

สำนักปลัด 

3 โครงการเบี้ยยัง
ชีพผูพิการ 

- เพื่อชวยเหลือผู
พิการในเขต
เทศบาลฯ 

- ผูพิการในเขต
เทศบาลตำบลศรีมหา
โพธิ ทั้ง 4 ชุมชน 

72,000 
เทศบาลฯ 

72,000 
เทศบาลฯ 

72,000 
เทศบาลฯ 

72,000 
เทศบาลฯ 

72,000 
เทศบาลฯ 

รอยละ
ของผู
พิการ 

- ผูพิการไดรับ
สวัสดิการดูแล 

สำนักปลัด 

รวมแผนงานงบกลาง  จำนวน  3  โครงการ 4,114,800 4,114,800 4,114,800 4,114,800 4,114,800    
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

73 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชมุชนใหเข็มแข็ง 
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุน
ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

- เพื่อใหชุมชน
สามารถพัฒนา 
งานสาธารณสุข 
 - เพื่อใหชุมชน
แกไขปญหา 
ของชุมชนเอง 

- ชุมชนทั้ง 4 ชุมชน 
ในเขตเทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

รอยละของ 
ผูเขารวม 
โครงการ 

- ชุมชน
สามารถแกไข 
ปญหาไดตรง
ตามความ 
ตองการ 
 - ชุมชนมี
ความสามัคคี
กัน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

2 เงินอุดหนุนสำหรับ
การดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 

- เพื่ออุดหนุนให
ชุมชนดำเนินงาน
ตามแนว
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 

- ชุมชนทั้ง 4 ชุมชน 
ในเขตเทศบาลฯ 
ชุมชนละ 20,000 
บาท 

80,000 
เทศบาลฯ 

80,000 
เทศบาลฯ 

80,000 
เทศบาลฯ 

80,000 
เทศบาลฯ 

80,000 
เทศบาลฯ 

4 ชุมชนไดรับ
เงินอุดหนุน 

- ชุมชนไดรับ
การดูแล
สุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชมุชนใหเข็มแข็ง 
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการอบรม
สงเสริมอาชีพ
ครอบครัวตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่อให
ประชาชนดำเนิน
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่อเปนการ
อนุรักษและฟนฟู
พื้นที่สาธารณะ
ประโยชนในชุมชน
เพื่อเปนแหลงอาหาร
และทรัพยากรของ
ชุมชน 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

รอยละของ 
ผูเขารวม 
โครงการ 

- ชุมชน
สามารถแกไข 
ปญหาไดตรง
ตามความ 
ตองการ 
 - ชุมชนมี
ความสามัคคี
กัน 

สำนักปลัด 

4 โครงการฝกอบรม
และพัฒนา
ประสิทธิภาพผูนำ
หมูบาน/ชุมชน 
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดำริ 

- เพื่อให
ประชาชนดำเนิน
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

- จัดอบรมใหความรู
ผูนำชุมชน
คณะกรรมการชุมชน 
จำนวน 100 คน 

50,000 
เทศบาลฯ 

50,000 
เทศบาลฯ 

50,000 
เทศบาลฯ 

50,000 
เทศบาลฯ 

50,000 
เทศบาลฯ 

รอยละของ 
ผูเขารวม 
โครงการ 

- เสริมสราง
ศักยภาพ คุณคา
ภูมิปญญาสราง
แกนนำในการนำ
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
เผยแพรอยาง
ยั่งยืน 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

75 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชมุชนใหเข็มแข็ง 
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการชุมชนรวม
ใจปลูกตนไมรักษา
ธรรมชาติ 

- เพื่อให
ประชาชนดำเนิน
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบล 
ศรีมหาโพธิ 

50,000 
เทศบาลฯ 

50,000 
เทศบาลฯ 

50,000 
เทศบาลฯ 

50,000 
เทศบาลฯ 

50,000 
เทศบาลฯ 

รอยละของ 
ผูเขารวม 
โครงการ 

- สงเสริม 
อนุรักษและ
ปลูกฝง
ประชาชนรัก
และหวงแหน
ทรัพยากรและ
ธรรมชาติ 

สำนักปลัด 

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  จำนวน  5  โครงการ 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000    
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

76 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
    แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

- เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาศักยภาพการ
จัดเก็บรายได 

- การจัดเก็บ
รายไดมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้ง 4 
ชุมชน ในเขต
เทศบาลฯ 

100,000 

เทศบาลฯ 

100,000 

เทศบาลฯ 
200,000 

เทศบาลฯ 

200,000 

เทศบาลฯ 
200,000 

เทศบาลฯ 

เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ

ในการ
ปฏิบัติงาน 
รอยละ 60 

ขึ้นไป 

- การจัดเก็บภาษี
มีรายไดเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองคลัง 

2 โครงการจัดประชุม
ประชาคม
แผนพัฒนาทองถิ่น
ระดับชุมชนและ
ระดับตำบล 

- เพื่อใหการพัฒนา
เทศบาลมีทิศทางที่
แนนอนและการ
บริหารงานของ
เทศบาลเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ตำบลศรีมหาโพธิ 

30,000 

เทศบาลฯ 

30,000 

เทศบาลฯ 

30,000 

เทศบาลฯ 

30,000 

เทศบาลฯ 

30,000 

เทศบาลฯ 

ประชาชน
รอยละ 60 

เขารวม
ประชุมฯ 

- สามารถแกไข
ปญหาดานตาง ๆ 
ของประชาชนได
ตามความตองการ 

กองวิชาการฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

77 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
    แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้งกลอง
วงจรปด (CCTV) 

- เพื่อดูแลความสงบ
เรียบรอยและสรางความ
ปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินของทางราชการ
และประชาชนตลอดจน
ภาระการสืบเสาะหา
พยานอำนวยความ
สะดวกใหแก จนท.
ผูปฏิบัติงาน 

- ติดตั้งกลอง
วงจรปด 
(CCTV) ภายใน
เขตเทศบาลฯ 

- - 1,000,000 
เทศบาลฯ/
อุดหนุน 

1,000,000 
เทศบาลฯ/
อุดหนุน 

1,000,000 
เทศบาลฯ/
อุดหนุน 

จำนวน
ประชากรใน
พื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

- เพื่อความ
ปลอดภัยของทาง
ราชการ 
- เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก
เจาหนาที่ในการ
สืบเสาะหาพยาน 

สำนักปลัด 

4 โครงการฝกอบรม
ทัศนศึกษาดู 
งานของคณะ
ผูบริหาร  สมาชิก 

สภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล 

และลูกจาง 

- เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงานใหดีขึ้น 

- จัดอบรมและ
ทัศนศึกษาดู
งาน 

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ  
พนักงาน 
เทศบาลและ
ลูกจาง 

600,000 

เทศบาลฯ 

600,000 

เทศบาลฯ 

600,000 

เทศบาลฯ 

600,000 

เทศบาลฯ 

600,000 

เทศบาลฯ 

เทศบาลมี 

ประสิทธ ิ

ภาพในการ 

ปฏิบัติงาน   
รอยละ 

๖๐ ขึ้นไป 

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

 - การบริการของ
เทศบาลเปนที่
ประทับใจของ 

ประชาชนที่มาใช
บริการมากขึ้น 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

78 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
    แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการกอสราง
ปรับปรุงกั้นหอง
สำนักงานเทศบาลฯ 

- เพื่อใหเกิดความเปน
สัดสวนของสถานที่
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล 
- เพื่ออำนวยความ
สะดวก แกประชาชนใน
การติดตอราชการ 

- กอสรางปรับปรุง
กั้นหองอาคาร
สำนักงาน (หองกอง
วิชาการและแผนงาน 
และหองประชุมเล็ก  
กั้นผนังกระจก
อลูมิเนียม  พื้นที่ไม
นอยกวา 62 ตาราง
เมตร 

- - 225,000 
เทศบาลฯ 

225,000 
เทศบาลฯ 

225,000 
เทศบาลฯ 

พื้นที่กอสราง - เกิดความเปน
สัดสวนของอาคาร
สำนักงาน 
- ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การติดตอราชการ 

สำนักปลัด 

6 โครงการกอสราง
ทางเชื่อม ระหวาง
อาคารปองกันฯ กับ
อาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบล 
ศรีมหาโพธิ 

- เพื่ออำนวยความ
สะดวกใหกับ
ผูปฏิบัติงาน และ
ประชาชนที่มา
ติดตอราชการ 

- กอสรางทางเชื่อม 
ระหวางอาคาร
ปองกันฯ กับอาคาร
สำนักงาน กวาง 2 
เมตร ยาว 8 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
16 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

- - 350,000 
เทศบาลฯ 

350,000 
เทศบาลฯ 

350,000 
เทศบาลฯ 

พื้นที่กอสราง - ประชาชนและ
ผูปฏิบัติงาน ไดรับ
ความสะดวก ใน
การติดตอราชการ 
และปฏิบัติงาน
ยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

79 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
    แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจางเหมา
ติดตั้งตูสาขา (ระบบ
โทรศัพทภายใน
อาคารสำนักงาน) 

- เพื่ออำนวยความ
สะดวกใหกับ
ผูปฏิบัติงาน และผู
มาติดตอ
ประสานงานกับ
เทศบาลฯ 
- เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการ
ปฏิบัติราชการ 

- ติดตั้งตูสาขา
โทรศัพท ขนาด 8 
สายนอก 24 
สายใน พรอม
ติดตั้ง จำนวน 24 
จุด ภายในอาคาร
สำนักงาน และ
อาคารงาน 
ปองกันฯ 

- - 55,000 
เทศบาลฯ 

55,000 
เทศบาลฯ 

55,000 
เทศบาลฯ 

รอยละของ
ประชาชน

ติดตอ
ประสานงาน 

- ประชาชนและ
ผูปฏิบัติงาน ไดรับ
ความสะดวก ในการ
ติดตอราชการและ
ปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

8 โครงการปรับปรุง
หองทำงาน
นายกเทศมนตรี
ตำบลศรีมหาโพธิ 

- เพื่ออำนวยความ
สะดวกใหกับนายกฯ 
ในการปฏิบัติงาน 
- เพื่อใหเกิดความ
เปนสัดสวน ภายใน
หองปฏิบัติงาน
นายกฯ 

- ปรับปรุงหอง
ทำงานของ
นายกเทศมนตรี
ตำบลศรีมหาโพธิ 
ไมนอยกวา 20 
ตารางเมตร 

- - 100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

พื้นที่กอสราง - เกิดความเปน
สัดสวน ภายในหอง
ปฏิบัติงานของ
นายกเทศมนตรี
ตำบลศรีมหาโพธิ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

80 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
    แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจางเหมา
บริการทำความ
สะอาดสำนักงาน
เทศบาลตำบล 
ศรีมหาโพธิ 

- เพื่อบำรุงดูแล
รักษาและทำ
ความสะอาด
อาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลศรี
มหาโพธิ 

- จางเหมาดูแล
รักษาความสะอาด
ภายในอาคาร
สำนักงานเทศบาล
ตำบลศรีมหาโพธิ 

152,500 
เทศบาลฯ 

152,500 
เทศบาลฯ 

152,500 
เทศบาลฯ 

152,500 
เทศบาลฯ 

152,500 
เทศบาลฯ 

เทศบาลมี 
ประสิทธ ิ

ภาพในการ 
ปฏิบัติงาน   
รอยละ 

๖๐ ขึ้นไป 

- อาคารสำนักงาน 
เทศบาลฯมีความ
สะอาดเรียบรอย 

สำนักปลัด 

10 โครงการกอสรางโรง
เก็บพัสดุเทศบาล
ตำบลศรีมหาโพธิ 
 

- เพื่อใชเปนที่เก็บ
เอกสาร และวัสดุ
ครุภัณฑ อื่น ๆ 
ของเทศบาลฯ 

- กอสรางอาคาร 
คสล.โครงการขนาด 
3.50 เมตร ยาว 6 
เมตร  
(ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ) 

- - 300,000 
เทศบาลฯ 

300,000 
เทศบาลฯ 

300,000 
เทศบาลฯ 

พื้นที่กอสราง - เทศบาลฯ มีพื้นที่
เก็บเอกสาร และ
วัสดุครุภัณฑ อื่น ๆ  
ของเทศบาลฯ ยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

81 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
    แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการกอสราง/
ปรับปรุง กั้นหอง
ประชาสัมพันธและ
หองขอมูลขาวสาร 
เทศบาลตำบล 
ศรีมหาโพธิ 

- เพื่อใชเปนหอง
ประชาสัมพันธ 
และหองขอมูล
ขาวสารของ
เทศบาลตำบลศรี
มหาโพธิ 

- กอสรางอาคาร 
คสล.โครงการ 
ขนาด 3.50 เมตร 
ยาว 6 เมตร  
(ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

- - 300,000 
เทศบาลฯ 

300,000 
เทศบาลฯ 

300,000 
เทศบาลฯ 

พื้นที่
กอสราง 

- เทศบาลฯ มีหอง
ประชาสัมพันธ และ
หองขอมูลขาวสาร
ของราชการ 

สำนักปลัด 

12 โครงการกอสราง
หลังคาโดม 
เทศบาลตำบล 
ศรีมหาโพธิ 

- เพื่อใชเปนที่
พื้นที่ในการจัด
กิจกรรมภายใน
สำนักงาน 
เทศบาลตำบล 
ศรีมหาโพธิ 

- กอสรางหลังคา
โดม เสาเหล็ก 
หลังคา metal 
sheet กวาง 15 ม. 
ยาว 20 ม. 
(ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

- 1,127,000 
เทศบาลฯ 

1,127,000 
เทศบาลฯ 

1,127,000 
เทศบาลฯ 

1,127,000 
เทศบาลฯ 

รอยละของ 
ประชาชน 
ที่มาติดตอ 
ราชการ 

- ทำใหมีพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรมภายใน
เทศบาล 

สำนักปลัด 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป  จำนวน  12  โครงการ 882,500 2,009,500 4,439,500 4,439,500 4,439,500    
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

82 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งเสา
สัญญาณวิทยุสื่อสาร  
(เสาอากาศทาวเวอร)  

- เพื่อใหประชาชนมี
ความปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพยสิน 
- เพื่อติดตาม
ขาวสารใหทันตอ
เหตุการณปจจุบัน 
- เพื่อติดตอและ
เตรียมความพรอม
ในการชวยเหลือ 
อปท. หรือ
หนวยงานอ่ืน 

- ติดตั้งเสา
สัญญาณวิทยุ
สื่อสาร (เสา
อากาศทาวเวอร) 
ความสูงไมนอย
กวา 45 เมตร 
พรอมอุปกรณ 

- - 300,000 
เทศบาลฯ 

300,000 
เทศบาลฯ 

300,000 
เทศบาลฯ 

จำนวน
ประชากร
ในพื้นที่
ไดรับ

ประโยชน 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยทั้งชีวิต
และทรัพยสิน 
- ติดตามขอมูล
ขาวสารเปนปจจุบัน 
- ใหความชวยเหลือ
หนวยงานขางเคียง
ดวยความรวดเร็ว 
- เจาหนาที่
ปฏิบัติงานตรงตาม
เปาหมาย 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

83 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
ระบบจายน้ำ
รถบรรทุกน้ำและ
รถดับเพลิง 

- เพื่อปรับปรุงระบบ
จายน้ำของ
รถบรรทุกน้ำ และ
รถดับเพลิง ของ
เทศบาลฯ ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- ปรับปรุงระบบ
จายน้ำ ของ
รถบรรทุกน้ำและ
รถดับเพลิง 
- ติดตั้งถังกรอง
น้ำ ถังเก็บน้ำ 
- กอสรางหอถัง
เก็บน้ำ 

- - 320,000 
เทศบาลฯ 

320,000 
เทศบาลฯ 

320,000 
เทศบาลฯ 

จำนวน
ประชาการ

ในพื้นที่
ไดรับ

ประโยชน 

- ระบบจายน้ำ
สำหรับรถบรรทุกน้ำ 
รถดับเพลิงมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

3 โครงการจางเหมา
บริการทำความ
สะอาดอาคาร 
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- เพื่อบำรุงดูแล
รักษาและทำ 
ความสะอาดอาคาร
ปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

- จางเหมาดูแล
รักษาความ 
สะอาดภายใน
อาคารปองกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 
และบริเวณลานปูน
รอบอาคาร
สำนักงาน 

200,000 
เทศบาลฯ 

200,000 
เทศบาลฯ 

200,000 
เทศบาลฯ 

200,000 
เทศบาลฯ 

200,000 
เทศบาลฯ 

เทศบาลมี 
ประสิทธ ิ

ภาพในการ 
ปฏิบัติงาน   

รอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- อาคารปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
มีความสะอาด 
เรียบรอย 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

84 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการฝกซอม
ดับเพลิง 

- เพื่อใหประชาชน 
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

- จัดโครงการให
รวมฝกปฏิบัติการ
ใหพนักงาน
ดับเพลิงทุกนาย 
และประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ มี
ความรูและแกไข
ปญหาเฉพาะหนา
ไดทันทวงที 

- - 60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

ผูเขารวม
โครงการ

ไมนอยกวา
รอยละ 

60  

- ประชาชนรูจัก
วิธีการปฏิบัติ
เบื้องตนในเวลา
ฉุกเฉิน 
- พนักงานดับเพลิง
มีความรูและทักษะ
เพิ่มมากขึ้น 

สำนักปลัด 

5 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกัน
ฝายพลเรือน 
(หลักสูตรทบทวน) 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู 
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ใหกับ อปพร. 
- เพื่อใหผูเขารับการ
เกิดทักษะ ความ
ชำนาญสามารถแกไข
ปญหาฉุกเฉินได 

- จัดโครงการ
ฝกอบรมใหกับ 
อปพร. ของ
เทศบาลตำบล 
ศรีมหาโพธิ 
จำนวน 20 คน 

- - 60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

เทศบาลมี 
ประสิทธ ิ

ภาพในการ 
ปฏิบัติงาน   

รอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- อาคารปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย มีความ
สะอาด 
เรียบรอย 

สำนักปลัด 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวน  5  โครงการ 200,000 200,000 940,000 940,000 940,000    

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

85 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจางเหมา
บริการรักษา 
ความสะอาดตลาด
สด โรงฆาสัตว 
ถนนทางเทา ที่เปน
พื้นที่สาธารณะ 
ในเขตเทศบาลตำบล
ศรีมหาโพธิ 

- เพื่อรักษาความ
สะอาดตลาดสด 
โรงฆาสัตว ถนน
ทางเทา ที่เปนพื้นที่
สาธารณะในเขต
เทศบาลตำบลศรี
มหาโพธิ ให 
มีความสะอาด
เรียบรอย 

- จางเหมา
บริการรักษา
ความสะอาด 
ตลาดสด โรงฆา
สัตวถนนทางเทา 
ที่เปนพื้นที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 
ตำบลศรีมหาโพธิ 

1,500,000 
เทศบาลฯ 

1,500,000 
เทศบาลฯ 

1,500,000 
เทศบาลฯ 

1,500,000 
เทศบาลฯ 

1,500,000 
เทศบาลฯ 

เทศบาลมี 
ประสิทธ ิ

ภาพในการ 
ปฏิบัติงาน   

รอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- เพื่อรักษาความ
สะอาดความเปน
ระเบียบเรียบ 
รอยของตลาดสด 
โรงฆาสัตว ถนน
ทางเทาที่เปนพื้นที่
สาธารณะ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

2 โครงการจางเหมา
บริการดูแล
บำรุงรักษา
สวนสาธารณะในเขต
เทศบาลตำบลศรี
มหาโพธิ 

- เพื่อบำรุงดูแล
รักษาและทำความ
สะอาด
สวนสาธารณะ 

- จางเหมาดูแล
บำรุงรักษา
สวนสาธารณะใน
เขตเทศบาล
ตำบลศรีมหาโพธิ 

800,000 
เทศบาลฯ 

800,000 
เทศบาลฯ 

800,000 
เทศบาลฯ 

800,000 
เทศบาลฯ 

800,000 
เทศบาลฯ 

เทศบาลมี 
ประสิทธ ิ

ภาพในการ 
ปฏิบัติงาน   

รอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- เพื่อดูแล
บำรุงรักษาและทำ
ความสะอาด 
ปรับปรุงภูมิทัศน
สวยงาม 

กองชาง 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน  2  โครงการ 2,300,00 2,300,00 2,300,00 2,300,00 2,300,00    

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

86 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

86 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานคณุภาพสิ่งแวดลอม 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค
สรางจิตสำนึกใน
การแยกขยะ 

- เพื่อลดปริมาณขยะที่
ทิ้ง 
 - เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับขยะ 
 - เพื่อนำสิ่งของเหลือ
ใชกลับมา 
ใชใหม 

- นักเรียนและ
ประชาชน 
จำนวน 100  คน 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

รอยละ 70 
ของประชาชน 

เขารวม 
โครงการ 

- ปริมาณขยะที่
ทิ้งลดลง 
 - ประชาชนรูคุณ
คาของขยะ 
 - ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมขึ้น 
 - ประชาชนรูจัก
ทำปุยใชเอง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

2 โครงการเรียกเก็บ
ของเสีย 
อันตรายชุมชน 

- เพื่อรวบรวมขยะ
อันตรายจากชุมชน 
 - เพื่อใหชุมชนมสีวน
รวมคัดแยกขยะอันตราย 
 - เพื่อควบคุมปริมาณ
ขยะอันตรายท่ีกระจาย
อยูในชุมชน 

- พื้นที่เทศบาล
ตำบลศรีมหาโพธ ิ 
มีแหลงรวบรวม
ของเสียอันตราย 
อยางนอย  1 แหง 

25,000 
เทศบาลฯ 

25,000 
เทศบาลฯ 

25,000 
เทศบาลฯ 

25,000 
เทศบาลฯ 

25,000 
เทศบาลฯ 

รอยละของ 

ประชาชน 

พึงพอใจ 

- ขยะอันตราย
ไดรับการเก็บ 
รวบรวม และ
นำไปทำลาย 
อยางถูกวิธี 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน  2  โครงการ 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000    

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

87 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานคณุภาพสิ่งแวดลอม 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกำจัดขยะ
หลุมเกา 
และขยะใหม
เทศบาลตำบล 
ศรีมหาโพธิ 

- เพื่อกำจัดขยะในหลุม
เกาและกำจัดขยะใหม
ที่บอขยะเทศบาล 
ตำบลศรีมหาโพธิ 
 - เพื่อใหมีการลด
ผลกระทบจากชุมชน 
 - เพื่อลดการระบาด
ของโรคติดตอ 

- ที่ทิ้งขยะของ
เทศบาลตำบล 
ศรีมหาโพธิ 

500,000 
เทศบาลฯ 

500,000 
เทศบาลฯ 

500,000 
เทศบาลฯ 

500,000 
เทศบาลฯ 

500,000 
เทศบาลฯ 

รอยละของ 
ประชาชน 
พึงพอใจ 

- มีระบบกำจัด
ขยะที่ถูกตอง 
 - ลดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม 
ชุมชนจากบอขยะ
เกาที่มีปญหา 
เรื่องกลิ่น 
 - ลดปญหาโลก
รอนและเปน 
การควบคุมพาหะ
ของโรค 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

88 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1  สงเสริมการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสำคญั  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายไดและจางแรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานคณุภาพสิ่งแวดลอม 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการจางเหมา
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานกำจัด
ขยะมูลฝอย ของ 
เทศบาลตำบลศรี
มหาโพธ ิ(กรณีไม
ตอสัญญาโครงการ 
กำจัดขยะหลุมเกา
และใหม) 

- เพื่อแกไขปญหาขยะ
กรณีไมตอสัญญา
โครงการกำจัดขยะฯ 
 - เพื่อกำจัดขยะใน
หลุมเกาและกำจัดขยะ
ใหมที่บอขยะเทศบาล
ฯ 
 - เพื่อใหมีการลด
ผลกระทบดาน 
มลพิษ 

- ที่ทิ้งขยะของ
เทศบาลตำบล 
ศรีมหาโพธิ 

500,000 
เทศบาลฯ 

500,000 
เทศบาลฯ 

500,000 
เทศบาลฯ 

500,000 
เทศบาลฯ 

500,000 
เทศบาลฯ 

รอยละของ 

ประชาชน 

พึงพอใจ 

- ลดผลกระทบ
ดานมลพิษ 
 - ปริมาณขยะใน
พื้นที่ลดลง 
 - สงเสริม
คุณภาพ
สิง่แวดลอม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน  2  โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000    
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 

โดยเทสบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  
89 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3 ประสานการพัฒนาเพ่ือเปนศูนยเชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินคาไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง
ทอระบายน้ำและ
บอพัก ถนนสาย 
3070 

- เพื่อลดปญหาน้ำ
ทวมขังและ
ระบายน้ำฝนลงสู
แหลงน้ำธรรมชาติ
อยางเปนระบบ 
- เพื่อลด
ผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม 

- กอสรางทอระบาย
น้ำและบอพัก ขนาด 
เสนผาศูนยกลาง 
1.00 x 1.00 เมตร 
ความยาว 500.00 
เมตร 

4,000,000 
เงินอุดหนุนฯ 

4,000,000 
เงินอุดหนุนฯ 

4,000,000 
เงินอุดหนุนฯ 

4,000,000 
เงินอุดหนุนฯ 

4,000,000 
เงินอุดหนุนฯ 

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- เพื่อ
ประสิทธิภาพ
ในการระบาย
น้ำ 
- เพื่อคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

กองชาง 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  รวม 1 โครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000    
 

แบบ ผ.02/1 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

90 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับ

งานประมวลผล จำนวน  
1 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.2562) 

- - 22,000 
เทศบาลฯ 

22,000 
เทศบาลฯ 

22,000 
เทศบาลฯ 

กองคลัง 

2 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  - เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 1 kVA 
จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.2562) 

- - 5,800 
เทศบาลฯ 

5,800 
เทศบาลฯ 

5,800 
เทศบาลฯ 

กองคลัง 

3 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.2562) 

- - 4,300 
เทศบาลฯ 

4,300 
เทศบาลฯ 

4,300 
เทศบาลฯ 

กองคลัง 

4 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - เกาอ้ีพนักพิงบุนวม จำนวน  1 ตัว - - 5,000 
เทศบาลฯ 

5,000 
เทศบาลฯ 

5,000 
เทศบาลฯ 

กองคลัง 

5 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - ตูบานเลื่อนกระจก  จำนวน 2 
หลัง 

- - 13,000 
เทศบาลฯ 

13,000 
เทศบาลฯ 

13,000 
เทศบาลฯ 

กองคลัง 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

91 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
6 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - รถจักรยานยนตขนาด 120 

ซีซี จำนวน 1 คัน 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 

- - 56,000 
เทศบาลฯ 

56,000 
เทศบาลฯ 

56,000 
เทศบาลฯ 

กองคลัง 

7 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - ตูเหล็กเอกสาร แบบเอนกประสงค 
2 บาน จำนวน 3 หลัง 

- - 30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

กองวิชาการฯ 

8 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว - ตูเย็น ขนาด 7 คิว จำนวน 1 ตู 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 

- - 9,400 
เทศบาลฯ 

9,400 
เทศบาลฯ 

9,400 
เทศบาลฯ 

กองวิชาการฯ 

9 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว - เตาอบไมโครเวฟ จำนวน 1 เตา 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 

- - 13,000 
เทศบาลฯ 

13,000 
เทศบาลฯ 

13,000 
เทศบาลฯ 

กองวิชาการฯ 

10 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว - ตูครัวสำเร็จรูป จำนวน 1 ตู - - 10,000 
เทศบาลฯ 

10,000 
เทศบาลฯ 

10,000 
เทศบาลฯ 

กองวิชาการฯ 

11 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

- เครื่องบันทึกเสียง ระบบดิจิตอล 
หนวยความจำไมนอยกวา 32 GB 
จำนวน 1 เครื่อง 

- - 10,000 
เทศบาลฯ 

10,000 
เทศบาลฯ 

10,000 
เทศบาลฯ 

กองวิชาการฯ 

12 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - ตูลอคเกอร 2 บาน จำนวน 1 หลัง - - 7,500 
เทศบาลฯ 

7,500 
เทศบาลฯ 

7,500 
เทศบาลฯ 

กองวิชาการฯ 

 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

92 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
13 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - ตูเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 

จำนวน 2 หลัง 
- - 5,000 

เทศบาลฯ 
5,000 

เทศบาลฯ 
5,000 

เทศบาลฯ 
กองวิชาการและ

แผนงาน 
14 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 

และขนสง 
- รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 6,000 
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำ
กวา 170 กิโลวัตต แบบอัดทาย 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 

2,400,000 
เทศบาลฯ 

- - - 2,400,000 
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

15 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 
และขนสง 

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  
6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ  
ไมต่ำกวา 6,000 ซีซี หรือกำลัง
เคร่ืองยนตสูงสุด ไมต่ำกวา 170 
กิโลวัตต แบบกระบะเททาย 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 

- - 1,980,000 
เทศบาลฯ 

1,980,000 
เทศบาลฯ 

1,980,000 
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

16 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 
และขนสง 

- รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต
สูงสุด ไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต 
แบบเปดขางเททาย จำนวน 1 คัน 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 

- - 950,000 
เทศบาลฯ 

950,000 
เทศบาลฯ 

950,000 
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

93 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
17 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - ตูเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 

จำนวน 1 หลัง 
- - 5,000 

เทศบาลฯ 
5,000 

เทศบาลฯ 
5,000 

เทศบาลฯ 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

18 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - ตูเอกสารชนิดบาน 
เลื่อนทึบ จำนวน 1 หลัง 

- - 5,000 
เทศบาลฯ 

5,000 
เทศบาลฯ 

5,000 
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

19 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - โตะวางคอมพิวเตอร พรอมเกาอี้
พนักพิงบุนวม จำนวน 1 ชุด 
 

- - 15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

20 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - โตะทำงานพรอมเกาอ้ีพนักพิงบุ
นวม จำนวน 1 ชุด 

- - 15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

21 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง 
ทำลายครั้งละ 10 แผน จำนวน  
1 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 

- - 20,000 
เทศบาลฯ 

20,000 
เทศบาลฯ 

20,000 
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

22 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว - ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน  
1 ตู 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 

- - 9,400 
เทศบาลฯ 

9,400 
เทศบาลฯ 

9,400 
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

94 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
23 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับ

งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.2562) 

- - 16,000 
เทศบาลฯ 

16,000 
เทศบาลฯ 

16,000 
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

24 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน  
1 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.2562) 

- - 30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

25 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 
เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.2562) 

- - 8,000 
เทศบาลฯ 

8,000 
เทศบาลฯ 

8,000 
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

95 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
26 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 1 kVA 

จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.2562) 

- - 5,800 
เทศบาลฯ 

5,800 
เทศบาลฯ 

5,800 
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

27 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

- เครื่องขยายเสียง ชนิดแบบลอลาก 
ขนาดลำโพงไมนอยกวา 15 นิ้ว  
มีแอมปในตัว กำลังวัตตไมนอยกวา 
500 วัตต จำนวน 1 ตู 

- - 8,000 
เทศบาลฯ 

8,000 
เทศบาลฯ 

8,000 
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

28 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร - เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แบบรถเข็น 
ไมนอยกวา 130  
ทีบาร จำนวน 1 เครื่อง 

- - 15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

29 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว - เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จำนวน 
4 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 

- - 38,000 
เทศบาลฯ 

38,000 
เทศบาลฯ 

38,000 
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

30 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง 

- รถสามลอเครื่อง เครื่องยนต
เบนซิน 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอก
สูบ ไมต่ำกวา 150 ซีซี จำนวน 1 
คัน 

- - 90,000 
เทศบาลฯ 

90,000 
เทศบาลฯ 

90,000 
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

96 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
31 การศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน  
1 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.2562) 

- - 30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

กองการศึกษา 

32 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 1 kVA 
จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.2562) 

- - 5,800 
เทศบาลฯ 

5,800 
เทศบาลฯ 

5,800 
เทศบาลฯ 

กองการศึกษา 

33 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.2562) 
 
 
 

- - 4,300 
เทศบาลฯ 

4,300 
เทศบาลฯ 

4,300 
เทศบาลฯ 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

97 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
34 การศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - เกาอ้ีพนักพิงบุนวม จำนวน 2 ตัว - - 10,000 

เทศบาลฯ 
10,000 
เทศบาลฯ 

10,000 
เทศบาลฯ 

 
 

กองการศึกษา 

35 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - โตะทำงานพรอมเกาอ้ีพนักพิง 
บุนวม จำนวน 1 ชุด 

- - 15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

กองการศึกษา 

36 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง 

- รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต
สูงสุด ไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จำนวน 1 คัน 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 

868,000 
เทศบาลฯ 

868,000 
เทศบาลฯ 

868,000 
เทศบาลฯ 

868,000 
เทศบาลฯ 

868,000 
เทศบาลฯ 

กองชาง 

37 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร - เครื่องเปาใบไม ขนาด 2 แรง 
เครื่องยนตเบนซิน จำนวน 2 เครื่อง 

20,000 
เทศบาลฯ 

20,000 
เทศบาลฯ 

20,000 
เทศบาลฯ 

20,000 
เทศบาลฯ 

20,000 
เทศบาลฯ 

กองชาง 

38 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.2562) 

22,000 
เทศบาลฯ 

22,000 
เทศบาลฯ 

22,000 
เทศบาลฯ 

22,000 
เทศบาลฯ 

22,000 
เทศบาลฯ 

กองชาง 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

98 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
39 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - อุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card 
Reader) จำนวน  
1 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.2562) 

- - 700 
เทศบาลฯ 

- - กองชาง 

40 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว - เครื่องตัดหญา แบบลอจักรยาน 
จำนวน 2 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 

24,000 
เทศบาลฯ 

24,000 
เทศบาลฯ 

24,000 
เทศบาลฯ 

24,000 
เทศบาลฯ 

24,000 
เทศบาลฯ 

กองชาง 

41 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว - เครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 22 นิ้ว 
จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 

11,000 
เทศบาลฯ 

11,000 
เทศบาลฯ 

11,000 
เทศบาลฯ 

11,000 
เทศบาลฯ 

11,000 
เทศบาลฯ 

กองชาง 

42 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร - เครื่องเข็น 3 ลอ โครงเหล็ก 
จำนวน 2 คัน 
 

20,000 
เทศบาลฯ 

20,000 
เทศบาลฯ 

20,000 
เทศบาลฯ 

20,000 
เทศบาลฯ 

20,000 
เทศบาลฯ 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

99 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
43 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอร All In One 

สำหรับงานประมวลผล จำนวน  
2 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.2562) 

46,000 
เทศบาลฯ 

46,000 
เทศบาลฯ 

46,000 
เทศบาลฯ 

46,000 
เทศบาลฯ 

46,000 
เทศบาลฯ 

กองชาง 

44 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จำนวน  
1 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.2562) 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

กองชาง 

45 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก Inkjet 
Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3
จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.2562) 

6,300 
เทศบาลฯ 

6,300 
เทศบาลฯ 

6,300 
เทศบาลฯ 

6,300 
เทศบาลฯ 

6,300 
เทศบาลฯ 

กองชาง 

46 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - ตูเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน
กระจก จำนวน 1 หลัง 

6,300 
เทศบาลฯ 

6,300 
เทศบาลฯ 

6,300 
เทศบาลฯ 

6,300 
เทศบาลฯ 

6,300 
เทศบาลฯ 

กองชาง 

 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

100 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
47 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - โตะวางคอมพิวเตอร พรอมเกาอี้

พนักพิงบุนวม จำนวน 1 ชุด 
15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

กองชาง 

48 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - เกาอ้ีพนักพิงบุนวม จำนวน 2 ตัว 10,000 
เทศบาลฯ 

10,000 
เทศบาลฯ 

10,000 
เทศบาลฯ 

10,000 
เทศบาลฯ 

10,000 
เทศบาลฯ 

กองชาง 

49 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสำรวจ - เครื่องวัดระยะดวยแสงเลเซอร 
แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง 

25,000 
เทศบาลฯ 

25,000 
เทศบาลฯ 

25,000 
เทศบาลฯ 

25,000 
เทศบาลฯ 

25,000 
เทศบาลฯ 

กองชาง 

50 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 800 
VA จำนวน 3 เครื่อง  
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.2562) 

- - 7,500 
เทศบาลฯ 

7,500 
เทศบาลฯ 

7,500 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

51 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน  
2 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.2562) 

- - 60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

 

 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

101 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
52 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร 
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens 
จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 

- - 33,700 
เทศบาลฯ 

33,700 
เทศบาลฯ 

33,700 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

53 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีที
ยู จำนวน 15 เคร่ือง ไดแก 
1.หองประชุมสภาเทศบาลฯ จำนวน 8 
เคร่ือง 
2.หองกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง 
3.หองสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง 
4.หองกองชาง จำนวน 1 เครื่อง 
5.หองกองสาธารณสุข จำนวน 1 
เคร่ือง 
6.หองกองวิชาการฯ จำนวน 1 เครื่อง 
7.หองประชุมเล็ก จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 

- - 448,500 
เทศบาลฯ 

448,500 
เทศบาลฯ 

448,500 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

102 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
54 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง 

(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีที
ยู จำนวน 6 เคร่ือง ไดแก 
1.หองผูอำนวยการกองชาง 
2.หองผูอำนวยการกองคลัง 
3.หองงานปองกันฯ 
4.หองรองนายกเทศมนตรีฯ 
5.หองหัวหนาสำนักปลัด 
6.หองกองการศึกษา 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 

- - 145,200 
เทศบาลฯ 

145,200 
เทศบาลฯ 

145,200 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

55 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card 
Reader) จำนวน  
6 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.2562) 
 
 
 
 

- - 4,200 
เทศบาลฯ 

4,200 
เทศบาลฯ 

4,200 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

103 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
56 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สำหรับงานประมวลผล จำนวน 
2 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.
2562) 
 

- - 44,000 
เทศบาลฯ 

44,000 
เทศบาลฯ 

44,000 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

57 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จำนวน 1 คัน 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 
 

- - 868,000 
เทศบาลฯ 

868,000 
เทศบาลฯ 

868,000 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

58 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - โตะหมูบูชา จำนวน 2 ชุด 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 
 
 

- - 17,000 
เทศบาลฯ 

17,000 
เทศบาลฯ 

17,000 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

104 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
59 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร 
- โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV  ระดับความ
ละเอียดภาพ 3840 x 2160 
พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน  
1 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 

- - 24,400 
เทศบาลฯ 

24,400 
เทศบาลฯ 

24,400 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

60 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - ชุดโตะรับแขก แบบบุนวม 
พรอมโตะกระจก จำนวน 1 ชุด 
 

- - 25,000 
เทศบาลฯ 

25,000 
เทศบาลฯ 

25,000 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

61 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - โตะทำงานผูบริหาร จำนวน 
 1 ชุด 

- - 20,000 
เทศบาลฯ 

20,000 
เทศบาลฯ 

20,000 
เทศบาลฯ 

 

สำนักปลัด 

62 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิยุ -ไมโครโฟนไรสาย ชนิดมือถือ 
จำนวน 1 ชุด 

- - 7,000 
เทศบาลฯ 

7,000 
เทศบาลฯ 

7,000 
เทศบาลฯ 

 

สำนักปลัด 

63 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทย ุ

- เคร่ืองเสียงประชุม ระบบดิจิตอล 
แบบไรสายกานยาว สำหรับ 21 
ทาน จำนวน 1 ชุด ประกอบดวย 
ไมคประธาน 1 ทาน และ ไมค
ผูเขารวมประชุม 20 ทาน 
 

- - 200,000 
เทศบาลฯ 

200,000 
เทศบาลฯ 

200,000 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

105 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
64 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร 
- เครื่องบันทึกเสียง ระบบ
ดิจิตอล หนวยความจำไมนอย
กวา 16 GB จำนวน 1 เครื่อง 
 

- - 5,000 
เทศบาลฯ 

5,000 
เทศบาลฯ 

5,000 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

65 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 
หนา/นาที) จำนวน 2 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ.
2562) 
 

- - 54,000 
เทศบาลฯ 

54,000 
เทศบาลฯ 

54,000 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

66 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน  
2 ตู 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 

- - 11,000 
เทศบาลฯ 

11,000 
เทศบาลฯ 

11,000 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

67 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง 

- ขอชักดับเพลิง พรอมดาม แบบ
ไฟเบอร ยาว 3 เมตร จำนวน  
2 อัน 

- - 10,000 
เทศบาลฯ 

10,000 
เทศบาลฯ 

10,000 
เทศบาลฯ 

 
 

สำนักปลัด 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

106 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
68 การรักษาความ

สงบภายใน 
ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร 
- โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV  ระดับความ
ละเอียดภาพ 3840 x 2160 
พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน  
1 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 

- - 24,400 
เทศบาลฯ 

24,400 
เทศบาลฯ 

24,400 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

69 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทย ุ

- เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต 
จำนวน 9 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 

- - 108,000 
เทศบาลฯ 

108,000 
เทศบาลฯ 

108,000 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

70 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน - กระบอกอัดจารบี แบบอัดลม 
ขนาด 12 ลิตร จำนวน 1 
กระบอก 
 

- - 5,000 
เทศบาลฯ 

5,000 
เทศบาลฯ 

5,000 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

71 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง 

- สายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว 
ความยาวไมนอยกวา 20 เมตร 
ชนิดพลาสติก หนาไมนอยกวา 3 
ชั้น จำนวน 10 เสน 
 
 

- - 90,000 
เทศบาลฯ 

90,000 
เทศบาลฯ 

90,000 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

107 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
72 การรักษาความ

สงบภายใน 
ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่อง

ดับเพลิง 
- สายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว 
ความยาวไมนอยกวา 20 เมตร 
ชนิดผา หนาไมนอยกวา 3 ชั้น 
จำนวน 5 เสน 

- - 60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

73 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทย ุ

- ไฟสัญญาณไซเลน ขนาด 180 
cm. 24 Volt แบบ LED สีแดง
ลวน จำนวน 2 ตัว 
 

- - 14,000 
เทศบาลฯ 

14,000 
เทศบาลฯ 

14,000 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

74 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง 

- ชุดดับเพลิง จำนวน 
8 ชุด ประกอบดวย 
1. ชั้นนอกสุด ชั้นตัวกันน้ำ ชั้น
ตัวปองกันความรอน 
2. ครอบคลุมหลังสวนบนตั้งแต
คอจนถึงเอว 
3. ขอบของเสื้อคลุมชั้นตัวก้ันน้ำ
และชั้นปองกันความรอน 
4. มาตรฐาน CE  
5. กันความสามารถในการกัน
ความรอนไมนอยกวา 650 
องศา  
6. สีแสด พรอมสกรีน 

- - 80,000 
เทศบาลฯ 

80,000 
เทศบาลฯ 

80,000 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

108 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
75 การรักษาความ

สงบภายใน 
ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่อง

ดับเพลิง 
- รองเทาดับเพลิง  จำนวน 8 คู 
ประกอบดวย 
1. โครงสรางภายนอกผลิตจาก
ยางที่ทนความรอนไดดี 
2. โครงสรางภายใน มีแผนซับ 
เพื่อปองกันการอับชื้นขณะ 
สวมใส 
3. พื้นรองเทาสมารถปองกัน
ความรอน, กันสารเคมีที่เปนกรด 
– ดาง, กันน้ำมัน, กันน้ำไดดี 
4. พื้นรองเทาเสริมแผน 
สแตนเลส เต็มเทา กันตะปู 
ทิ่มแทง 
5. ปองกันกระแสไฟฟาได 
5,000 V (ERS)  

- - 28,000 
เทศบาลฯ 

28,000 
เทศบาลฯ 

28,000 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

109 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
76 การรักษาความ

สงบภายใน 
ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง 
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จำนวน 1 คัน 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 
 

- - 868,000 
เทศบาลฯ 

868,000 
เทศบาลฯ 

868,000 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

77 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน - โตะทำงานพรอมเกาอี้พนักพิง 
บุนวม จำนวน 1 ชุด 

- - 15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

78 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร - เคร่ืองสูบน้ำ แบบหอยโขง 
เคร่ืองยนตดีเซล สูบน้ำได 1,750 
ลิตรตอนาที จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561) 
 

- - 63,400 
เทศบาลฯ 

63,400 
เทศบาลฯ 

63,400 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด 

รวมบัญชีครุภัณฑ จำนวน 78 โครงการ 3,488,600 1,088,600 7,876,100 7,875,400 10,275,400  
 

 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โดยเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

110 

 

 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
           

 

แบบ ผ.03 


