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อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ค าน า 
  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ. ๒๕52  มาตรา  
๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้ง
แนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 
– ๒๕70) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและ
สามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหาร
หวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  เทศบาล
ต าบลศรีมหาโพธิ  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 

        เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ   
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 
 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 

 1.1   ลักษณะท่ีตั้ง/อาณาเขตและเขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ   ห่างจากตัวจังหวัดปราจีนบุรี  19  กิโลเมตร และกรุงเทพมหานคร 

170 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  จรด    บ้านคลองโพธิ์  หมู่ที่  1   ต.  บ้านทาม 
  ทิศใต้   จรด    บ้านหนองโพรง       หมู่ที่  6  ต.  หนองโพรง 
  ทิศตะวันออก      จรด    บ้านท่าตะคร้อ           หมู่ที่  4    ต.  ศรีมหาโพธิ 
  ทิศตะวันตก         จรด    บ้านดอนตะแบก            หมู่ที่  2    ต.  ศรีมหาโพธิ 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  ตั้งอยู่ริมแม่น้ าบางปะกง  (แม่น้ าปราจีนบุรี) ซึ่งเกิดจาก 

แควหนุมานและแควพระปรงไหลมาบรรจบกันที่อ าเภอกบินทร์บุรี   อ าเภอศรีมหาโพธิ  อ าเภอเมือง  และอ าเภอบ้าน
สร้างแล้วไหลรวมกับแม่น้ านครนายกเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา  ไหลลงสู่อ่าวไทยที่อ าเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
เป็นพื้นที่ท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูก 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู  คือฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
โดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว   

๑.๔ สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
  ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพค้าขาย  เกษตรกรรมและรับจ้าง  ซึ่งในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมชนบทสู่สังคมเมืองอุตสาหกรรม  เนื่องจากมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตใกล้เคียง 
 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

๒.๑ เขตการปกครอง 
  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ มีพ้ืนที่  2.6  ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ที่ 4  ต าบลศรีมหาโพธิ 
 อ.ศรีมหาโพธิ  จ. ปราจีนบุรี  ครอบคลุม  4  ชุมชน  คือ   

1.   ชุมชนตลาดท่าประชุม หมู่ที่  3  ต าบลศรีมหาโพธิ 
2.   ชุมชนบ้านท่าประชุม  หมู่ที่  4  ต าบลศรีมหาโพธิ 
3.   ชุมชนลายพระหัตถ์  หมู่ที่  6  ต าบลหนองโพรง 
4.   ชุมชนหลุมเมือง  หมู่ที่  9  ต าบลศรีมหาโพธิ 
 
 
 

/...การเลือกตั้ง 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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๒.๒ การเลือกตั้ง 
  เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลศรีมหาโพธิ  ทั้งเขตเทศบาลเป็น 2 เขต
เลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  2  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบด้วย  ต าบลศรีมหาโพธิ   
เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ประกอบไปด้วย ต าบลศรีมหาโพธิ และต าบลหนองโพรง 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนใน

เขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการ
ด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   
 
๓. ประชากร 
 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

ชุมชน หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
ชุมชนตลาดท่าประชุม 3 486 507 993 
ชุมชนบ้านท่าประชุม 4 549 566 1,115 
ชุมชนลายพระหัตถ์ 6 339 393 732 
ชุมชนหลุมเมือง 9 390 409 799 

รวมประชากรในเขตเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ทั้งหมด 3,639 
 

๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ/จ านวนประชากร ชาย หญิง รวม 
อายุต่ ากว่า 18 ปี 363 344 707 
อายุ 18 – 60 ปี 1,169 1,152 2,321 
อายุมากกว่า 60 ปี 232 379 611 

รวม 1,764 1,875 3,639 
 
 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้   เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  
ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดการสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหาร
กลางวัน ให้กับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

 
/...สถานศึกษา 
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 สถานศึกษาในเขตเทศบาล  รวม  3  แห่ง  ได้แก่ 
 1.  โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ  สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
 2.  โรงเรียนศรีมหาโพธิ  สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
  3.  โรงรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง สังกัด  ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
           เอกชน (สช.)  โดยแบ่งการศึกษา  ดังนี้ 
  

1.  ระดับอนุบาล  มี  2  แห่ง  คือ 
  1.1  โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ  จ านวนนักเรียน   99  คน   

- เป็นชาย    จ านวน  55  คน 
- เป็นหญิง  จ านวน  44 คน 

  1.2  โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง  จ านวนนักเรียน   795   คน  
- เป็นชาย    จ านวน   397  คน 
- เป็นหญิง  จ านวน   398  คน 
 

2.  ระดับประถมศึกษา  มี  2   แห่ง  คือ 
  2.1  โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ   จ านวนนักเรียน  233  คน  

-  เป็นชาย     จ านวน      124  คน 
-  เป็นหญิง   จ านวน     109  คน  

  2.2  โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง   จ านวนนักเรียน   1,935   คน  
-  เป็นชาย     จ านวน     985   คน 
-  เป็นหญิง   จ านวน      950  คน 

 

3.  ระดับมัธยมศึกษา  มี  2   แห่ง  คือ 
  3.1  โรงเรียนศรีมหาโพธิ    จ านวนนักเรยีน   974  คน  

-  เป็นชาย    จ านวน  454  คน 
-  เป็นหญิง  จ านวน  520  คน 

               -  ครู   จ านวน  42  คน  ,  พนักงานราชการ  4  คน  ,  อัตราจา้ง   6   คน 
  3.2  โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จ านวนนักเรียน  1,299  คน  

-  เป็นชาย    จ านวน     595   คน 
-  เป็นหญิง   จ านวน     704   คน 

          -  ครู  จ านวน          75   คน 
 
 
 
 
 
 
 

/...4.2. สาธรณสุข 
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๔.๒ สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน   ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์   โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัด
กิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการ
เจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหา
เหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

  -  สถานพยาบาลรัฐบาล    1 แห่ง 
  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  4 แห่ง 

 

๔.๓ อาชญากรรม 
  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สิน
ของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมาก
ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถ
ด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก 
และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี ง าน
มหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน
ของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยัง
เป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ท่ีสามารถด าเนินการได้ 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรศรีมหาโพธิ ได้แจ้งให้กับเทศบาล

ทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจาก
ว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหา
ของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด  

 
 
 
 
 

/...4.5. การสังคมสงเคราะห ์
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 ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๕. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       
 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี ้
 5.1 การคมนาคมและขนส่ง 
  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  มีการคมนาคมทางบกที่สะดวก สามารถเดินทางติดต่อกับอ าเภอต่างๆ  
ภายในจังหวัดได้สะดวก  รวมทั้งการเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ   ได้ซึ่งทางหลวงแผ่นดินสายส าคัญ ๆ  ได้แก่ 
    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3069  เส้นทางจากปราจีนบุรี – อ าเภอศรีมหาโพธิ  มีระยะทาง  
20.822  กิโลเมตร 
    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3070  เส้นทางจากอ าเภอศรีมโหสถ – อ าเภอศรีมหาโพธิ   
มีระยะทาง  16.00  กิโลเมตร 
    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3078   เส้นทางประจันตคาม – ศรีมหาโพธิ   มีระยะทาง  14.188  
กิโลเมตร 
    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3079   เสน้ทางศรีมหาโพธิ – คลองรั้ง  (เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข  304)  มีระยะทาง  13  กิโลเมตร 
    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3281  เส้นทางศรีมหาโพธิ – ระเบาะไผ่  (เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข  304)  มีระยะทาง  12.662  กิโลเมตร 
  การขนส่งผู้โดยสาร  มีเอกชนเป็นผู้ด าเนินการโดยการขออนุญาตจากรมการขนส่งทางบก  มีรถ
ให้บริการประจ าทาง  15  คัน  วิ่งระหว่างจังหวัดปราจีนบุรี –  ศรีมหาโพธิ – ระเบาะไผ่ – พนมสารคาม (จังหวัด
ฉะเชิงเทรา)   

ถนนภายในเขตเทศบาลที่รับผิดชอบ  รวม   31  สาย  ความยาวทั้งสิ้น  10.730 กิโลเมตร 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง

ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟ ฟ้า
ส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความ
ร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  
เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  1,834   หลังคาเรือน 
 

/...5.3. การประปา 
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๕.๓ การประปา 
การประปา  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้

ตลอดทัง้ปี  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 
(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา      1,650    หลังคาเรือน 
 

๕.๔ โทรศัพท์ 
  มีองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  สาขาอ าเภอศรีมหาโพธิ จ านวน   1     แห่ง   เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบและมีผู้ใช้โทรศัพท์     จ านวน     2,678  หมายเลข    

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (๑)  มีไปรษณีย์  จ านวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วัน
เสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
  ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก ่ 
ส้มโอ  เงาะ  มังคุด  กระท้อน  เป็นพืชเศรษฐกิจ  มีการท านาบ้างแต่สัดส่วนน้อย  เนื่องจากเป็นที่ลุ่มน้ าท่วม  ท าให้ผล
ผลิตที่ได้ไม่ดีนัก 
 

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง) 
  

๖.๓ การปศุสัตว ์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  

เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค ๔๕๕ ตัว   กระบือ  ๑๒๕   ตัว  สุกร  ๖๐ ตัว 
เป็ด   ๕๒๑  ตัว   ไก่    ๑๑๕   ตัว  อ่ืนๆ ๘๑๕ ตัว  

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แห่ง 
ร้านอาหาร  ๔ แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง (ท่ารถ ๑  แห่ง) 
ร้านเกมส์  ๓        แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงาน
ประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   
 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน    -     แห่ง 
 
 

/...6.7. การพาณิชย์ 
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๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   3 แห่ง สถานีบริการน้ ามัน 3     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด - แห่ง ตลาดสด  ๑ แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  ๔๗ แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  2      แห่ง 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  ๒  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มผลิตปุ๋ย 
   ๒. กลุ่มผ้าไหม 
 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไป
ท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้าน
ใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่ อาศัย  ปัญหานี้ยัง
ไม่สามารถแก้ไขได ้
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

7.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๘  

     วัด      ๒    แห่ง         
 

7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะท างานในเขตอุตสาหกรรม   
  ภาษาถิ่น  พูดภาษากลาง  ภาษาอิสาน 
 

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  -      
 
 

/...8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

8.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบ  จะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบ
ประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและ
อุปโภคได้ 

 

8.๒ ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 
 

8.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
 

8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  

ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศ
ที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน า
น้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน 
มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท า
โครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับ
ขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
 
9. อื่นๆ  
 
 ๑๐.1  การแก้ไขปัญหา 

๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อ าเภอ  ต ารวจ 
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับความ
คุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒)  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
  ๓)  ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ า 
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  ๔)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรง ป้องกัน  สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  ๕)  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ   
 
        
    ************************************ 
 
 

86 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
 
 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  (พ.ศ.2561 – 2580)  

ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  มีวิสัยทัศน์ประเทศไทย  คือ  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติ
ว่า  “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน” 

ความม่ันคง  หมายถึง  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ  สังคม  ชุมชน  ครัวเรือน  และปัจเจกบุคคล  และมีความม่ันคงในทุกมิติ  
ทั้งมิติทางการทหาร  เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และการเมือง  เช่น  ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติศาสนา  พระมหากษัตริย์มีความ
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกก าลังเพ่ือ
พัฒนาประเทศ  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ครอบครัวมีความอบอุ่น  ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต  มีงานและรายได้ท่ีมั่นคง
พอเพียงกับการด ารงชีวิต  มีการออมส าหรับวัยเกษียณ  ความมั่นคงของอาหาร  พลังงาน  และน้ า  มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง  หมายถึง  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน  จนเข้า
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง  ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง  ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ  ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน  เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ  ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ  เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ  ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต  เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลกและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่าง
แน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค  ทั้งการคมนาคมขนส่ง  การผลิต  
การค้า  การลงทุนและการท าธุรกิจ  เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา  นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้  ได้แก่  ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญา  ทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม  
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน  หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่ งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
อย่างยั่งยืน  และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล  มีเสถียรภาพ  และยั่งยืน 

/…เป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  คือ  “ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  พัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ประกอบด้วย 
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ประกอบด้วย 
๑. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  ๖  ด้าน ที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  
๑๒  ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา  ๕  ปี  โดยก าหนดยุทธศาสตร์ให้
ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดข้ึนในช่วง  ๕  ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เป็นส าคัญ 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๑)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคน

ดี  คนเก่ง  มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูง
วัย  ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม  การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ 

๒)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าใน
ทุกมิติ  เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม  การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร  แหล่งทุนใน
การประกอบอาชีพ  เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

๓)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  บริการ  การลงทุน  
การพัฒนา  SMEs  และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

๔)  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่งอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม  บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

/…5. ยุทธศาตร์การเสรมิสร้าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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๕)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  ให้
ความส าคัญกับความม่ันคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 

๖)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส  มี
ประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วม  ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น  มี
การกระจายอ านาจ  และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง  ภูมิภาค และท้องถิ่น  

๗)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  พื้นที่เมือง  การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

๘)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  ให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่  ๑๑  ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์   
เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม   

๙)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  เมือง  และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
ศักยภาพ  โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่  รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง  สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

๑๐)  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  ประสานและพัฒนาความร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์  โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี
ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ  ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก  ทั้งในเวทีระดับโลก  ระดับภูมิภาค  และระดับ
อนุภูมิภาค 
 

๑.๓  ไทยแลนด์  ๔.๐ 
รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  มุ่งมั่นในการน า  “โมเดลประเทศไทย  ๔.๐”  หรือ  “ไทยแลนด์  ๔.๐”  

มาใช้เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก  ๓  ประการ  ได้แก่  ๑)  กับดักประเทศรายได้ปานกลาง  (Middle  Income  
Trap)  ๒)  กับดักความเหลื่อมล้ า  (Inequality  Trap)  ๓)  กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา  (Imbalance  Trap)  
โดยมีเป้าหมายเพ่ือน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งไทยแลนด์  ๔.๐   คือการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  “Value-Based  Economy”  หรือ  เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย  
๑)  Productive  Growth  Engine  ซึ่งเป้าหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มี

รายได้สูง  (High  Income  Country)  ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ปัญญา  เทคโนโลยี  และความคิดสร้างสรรค์  กลไก
ดังกล่าวประกอบไปด้วย  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารั ฐ  การบริหารจัดการสมัยใหม่  และการ
สร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่  รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี  
เป็นต้น  ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

 
 
 

/…2) Inclusive Growth 
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๒)  Inclusive  Growth  Engine  เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้  โอกาส

และความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น  โดยกลไกนี้ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่ มจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับฐานรากในชุมชน  การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคมในมิติ
ต่างๆ  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ  การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก  การสร้างงานใหม่ๆ  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  การยกระดับ
ขีดความสามารถ  การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก  และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแบบมีเงื่อนไข  (Negative  Income  Tax)  เพ่ือ
แก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

๓)  Green  Growth  Engine  การสร้างความม่ังคั่งของไทยในอนาคต  จะต้องค านึงถึงการพัฒนาและ
ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาระหว่างคนกับ
สภาพแวดล้อม  โดยกลไกนี้ประกอบด้วย   การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน  การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึงความ
ได้เปรียบเรื่องต้นทุน  (Cost  Advantage)  เป็นหลัก  มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดข้ึนทั้ง
ระบบ  (Lost  Advantage)  หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะ
เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 

กลไกขับเคลื่อน  ทั้ง  ๓  ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือให้
หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการลงทุนต่างประเทศ มี
การลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมาก  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา  โครงสร้าง
เศรษฐกิจ  ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่  ๒๑  ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ  
เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมาและต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
 

 ๑.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาคกลาง 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
         (1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร การบริการ การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม  ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  พัฒนาการ
เกษตร  ฟื้นฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
         (2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพ่ือพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการเรียนการสอนนอก
ระบบ  การอาชีวศึกษา  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งเสริมบทบาทของ
ครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
         (3) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  ป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อม  ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         (4) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 
 

/…5 บริหารจัดการ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

         (5) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพ่ือให้มีการจัด
ระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการของชุมชน 
  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วย นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี  
เน้นการพัฒนาเป็นผู้น าในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมสะอาด  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยี
เครื่องจักร  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และคุณภาพวัตถุดิบ  สร้างมูลค่าเพ่ิมของห่วงโซ่การผลิต
ในกลุ่มอุตสาหกรรม  และพัฒนา อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกโลก 
  (2) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง  เน้นการรักษา
ความมั่นคงทางอาหารโดยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรเกษตรที่ส าคัญ  การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์หลักในพ้ืนที่  
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  พัฒนาการผลิตอาหารส่งออกประเภทธัญพืช  พืช
ไร่ และปศุสัตว์  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเส้นทางขนส่งตลอดล า
น้ า  
  (3) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม 1 ประกอบด้วย นครปฐม ราชบุรี  กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี  
เน้นพัฒนาการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม จัดตั้งศูนย์
เครือข่ายการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและสนับสนุนสถาบันการศึกษา  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ  ส่งเสริมการจัดตั้ง
ศูนย์อุตสาหกรรมบริเวณชายแดน 
  (4) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม 2 ประกอบด้วย เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม  เน้นสนับสนุนการศึกษาวิจัย การจัดตั้งศูนย์ประมงครบวงจรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  ส่งเสริมงานวิจัย
พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ า  สนับสนุนการขยายการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกที่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสหภาพพม่าและฝั่งอ่าวไทยตะวันออก - ตะวันตก 
  (5) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี  
และสระแก้ว  เน้นการสร้างมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้น  การป้องกันการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและ อุตสาหกรรมเพ่ือไม่ให้
บุกรุกพ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์  เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ยกระดับคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมสู่สากล  ขยายเครือข่ายอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนารวมทั้งการออกแบบนวัตกรรม  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  (6) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย ชลบุรี  ระยอง  ตราด และจันทบุรี  มุ่งเน้นการ เร่งแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ าจากภาวะฝนแล้งให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี-ระยอง  
บริหารจัดการด้านการผลิต การแปรรูป และระบบการกระจายสินค้าและการตลาด  ส่งเสริมการประมงแบบเพาะเลี้ยง 
ชายฝั่งในจังหวัดจันทบุรีและตราดพร้อมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล  สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี จัด
ระเบียบแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เร่งรัดปรับปรุงและขยายระบบโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
  โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(1) โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นศูนย์กลางการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
(2) โครงการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือบริหารจัดการพื้นที่เมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
(4) โครงการผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อภาคการผลิตและบริการ 

 
 

/…แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 
 

  วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดปราจีนบุรี 
 

                    “ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ คู่แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเกษตรปลอดภัย  
                                                 แพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่สากล”   
2          พันธกิจ (Mission) 
   (1) ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติโดยยึดความ
  ต้องการและความจ้าเป็นของประชาชนเป็นหลัก 
   (2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การเกษตรการด าเนินการ
  ด้านสังคมและการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการคมนาคมเพ่ือความ
  เป็นเมืองน่าอยู่ 
   (3) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่าง 
  ยั่งยืน 
   (4) พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล 
 

  เป้าประสงค์รวม (Goal) จังหวัดปราจีนบุรี 
  จังหวัดเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นแหล่ง อารย
ธรรมสมัยทวาราวดีและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ชุมชนสังคม เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางการแพทย์แผนไทยและพัฒนาสมุนไพร 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเกษตรกรรมและบริหารจัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านมีมาตรฐานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันบนฐานแห่งความ
พอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านท่องเที่ยว 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 

 

 

 

 

 

 

/…เป้าประสงค์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ า 
อย่างบูรณาการ 

1. การเกษตรปลอดภัย 
2. ช่องทางการจ าหน่ ายจากผู้ ผลิ ตถึ ง
ผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน 
3.ระบบชลประทานครอบคลุมทุกพ้ืนที่
เกษตรกรรม 

2. พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม 1. ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภคได้รับประโยชน์
จากโอกาสทางการค้าและการกระจายความ
เจริญทางเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่าง
ทั่วถึง 
2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเข้าสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
3. วิสาหกิจชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3 . ยกระดับ การบริ ห ารจั ดการงานด้ านสั งคม 
การศึ กษาให้ มี คุณ ภาพ  มี มาตรฐาน  เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่ง
ความพอเพียง 

1. การบริหารจัดการงานด้ านสั งคมมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
2. การด าเนินงานต่อกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
3.คุณภาพชีวิต  สุขภาพกายและใจที่ ดี 
ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนเข้มแข็ง 
4. คุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
ในจังหวัดปราจีนบุรีได้มาตรฐาน 
5. ประชาชนในจังหวัดได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนจบหลักสูตรอย่างมี 

3. ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม 
การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่ง
ความพอเพียง(ต่อ) 

ประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม 
6. มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
7. ประชากรในจังหวัดได้รับการส่งเสริมการ
มีงานท า 

4. พัฒนาด้านท่องเที่ยว 1. คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้มาตรฐานมีศักยภาพ
ดึงดูดเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้เข้า
จังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

5. พัฒนาเมื่อน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2.จังหวัดปราจีนบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์ 
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3. จังหวัดปราจีนบุรี มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้
มาตรฐาน 

6. พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 1. มีแหล่งปลูกพืชสมันไพรตามมาตรฐาน 
GAP/เกษตรอินทรีย ์
2.กระบวนการผลิตและแปรรูปสมุนไพรใช้
เป็นอาหาร ยา อาหารเสริม อาหารสัตว์ 
OTOP 
3. มีใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ 
4. มีการวิจัยและพัฒน าบุ คลากรด้ าน
การแพทย์แผนไทย 
5. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีศักยภาพในการ
แข่งขันจาการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

 
 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ 
 กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมขบวนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรไปสู่การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
  2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตร (Zoning)  
  3. น้อมน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา 
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดต้นทุนการผลิต 
  5. พัฒนาตลาดกลางการเกษตร 
  6. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอในพ้ืนที่เกษตร 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการคา้และอุตสาหกรรม 
 กลยุทธ์ 
                     1. สร้างความสามารถทางการแข่งขันและโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ 
                     2. การสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค 
                     3. ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ใช้วัตถุดิบภายในพื้นที่จังหวัดเพ่ิมข้ึน 
                     4. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและ
 สิ่งแวดล้อม 
                     5. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน 
                     6. ส่งเสริมและถ่ายทอดนวัตกรรมทางด้านพลังงาน 
                     7. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรม 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคมการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐานเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง 
 กลยุทธ์ 

1. ผลักดันให้องค์กรสวัสดิการสังคมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน 
                    2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เครือข่าย อาสาสมัคร และภาคประชาชน 
 

/…บูรณาการ 
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                    3. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชารัฐในการบริการด้านเด็กเยาวชนคนพิการและ
 ผู้สูงอายุ 
                    4. จัดท ามาตรฐานกลางในการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
 จังหวัด 

 5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
                    6. ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาสอดคล้องความต้องการกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 
                    7. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่
 ทันสมัย 
                    8. จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษาฝีมือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาด้านท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ 
                    1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้าบริการการตลาดประชาสัมพันธ์และปัจจัยสนับสนุนการ
 ท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 
                   2. ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านดั่งเดิมท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ้าท้องถิ่น 
                    3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
                    4. น้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน 
                    5. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาดูงานด้านสุขภาพและแพทย์แผนไทย 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
 กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุของจังหวัด 
  2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุของ
 จังหวัด 
                    3. ก ากับดูแลความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารขนาดใหญ่ 
  4. สนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในรูปประชารัฐแบบบูรณาการ 
                    5. สนับสนุนการแก้ไขความเสี่ยงจากสาธารณภัยและภัยพิบัติแบบใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง 
                    6. สนับสนุนการปลูกฝังวัฒนธรรมลดความเสี่ยงภัยด้วยตนเองแบบมีส่วนร่วม 
                    7. สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและภัยพิบัติในรูปประชารัฐแบบบูรณาการ 
                    8. ส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลผู้ขับข่ีรถสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
                    9. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังด้านยาเสพติด 
                    10. ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
                    11. ส่งเสริมการปลูกป่าในพ้ืนที่สาธารณะและศาสนสถาน 
                    12. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคตลอดจนสามารถป้องกันและ
 บรรเทาปัญหาน้ าท่วมน้ าแล้งน้ าเค็มหนุน 
                    13. ส่งเสริมให้มีการป้องกันการพังทลายของตลิ่ง 
                    14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบการก าจัดน้ าเสีย 
                    15. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า 
                    16. ส่งเสริมให้มีองค์ความรู้บริหารจัดการขยะ 
 

/…17. ส่งเสรมิให้ 
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                    17. ส่งเสริมให้ประชาชนได้ก าหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ 
                    18. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
 จังหวัด 
                    19. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายประชาชนเฝ้าระวังการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 
                    20. ส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 
                    21. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความสะดวกในการเข้าถึงทุกพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกัน 
                    22. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดปราจีนบุรี 
                    23. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 
                    24. ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพดีสามารถใช้งานได้โดยสะดวกปลอดภัย 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
 กลยุทธ์ 
                     1. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร 
                     2. สนับสนุนการจัดตังตลาดกลางสมุนไพร 
                     3. ส่งเสริมขยายช่องทางการใช้ประโยชน์การเพ่ิมมูลค่าสมุนไพร 
                     4. สนับสนุนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยครบวงจร 
                     5. บูรณาการการแพทย์พื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นการแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
                     6. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน 
                     7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง 
                     8. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานการวิจัย 
 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ “ยกระดับคุณภาพชีวิต  รักษ์สิ่งแวดล้อม  พร้อมพัฒนาทุนสังคมส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจ
 ชุมชน  พัฒนาคนสู่พลเมืองให้เข้มแข็ง” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน     
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
     
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
2.สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
3.ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาค
เกษตร 
4.ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.รณรงค์เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักการ
บังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
 

/…6. ประสานและพัฒนา 
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6.ประสานและพัฒนาการจัดท าระบบชลประทานขนาดเล็กเพ่ือ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
7.ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมร่วมระหว่างโรงงาน
อุตสาหกรรมกับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 1.พัฒ นาโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณู ปโภค 
สาธารณูปการ 
2.พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
3.รณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 4.พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประเพณี และ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5.ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1.ส่งเสริมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
2.ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาดส าหรับ
สินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 1.ส่งเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนในทุกระดับ 

 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

           “ เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  สังคมแห่งการพัฒนา ” 
 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  

ที่เก่ียวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  5  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  1    การพัฒนาด้านการคมนาคม   ก าหนดแนวทางการพัฒนา  คือ  
1.  สร้างและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟ้า 
2.  พัฒนาระบบจราจร 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านสังคม   ก าหนดแนวทางการพัฒนา   คือ 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. ป้องกันและส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
3. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 

/…4. ป้องกันและ 
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4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
6. การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 

 

  ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาเศรษฐกิจ   ก าหนดแนวทางการพัฒนา   คือ  
   1.  ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  4    การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  -  การบริหาร  
1. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล 
3. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

 

  ยุทธศาสตร์ที่  5    การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม   ก าหนดแนวทางการพัฒนา  คือ  
1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
  ๑)  สร้างเส้นทางคมนาคมไฟฟ้าและจราจรให้ได้มาตรฐาน 
  ๒)  ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ชุมชนเข็มแข็ง 
  ๓)  จัดหาช่องทางการเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน 
  ๔)  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอในการบริหารงาน 
  ๕)  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวสร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี 
 

 ๒.4  ตัวชี วัด 
   1)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   2)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
   3)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   4)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
   5)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   6)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
 

 ๒.5  ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
4)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
5)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
 
 
 
 
 
 

/…2.6 กลยุทธ ์
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 ๒.๖  กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการอุปโภค

และบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด

ต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทกุระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช  
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น

เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 

/…2.8 ความเชื่อมโยง 
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๒.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     (ใช้การวิเคราะห์  SWOT  Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการกิจกรรม ไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและการ
พัฒนาประเทศโดยส่วนรวม ที่สร้างกระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการ เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ใน
การให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความ
จ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ 

/...มีความโปร่งใส 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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มีความโปร่งใสมากที่สุด  การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ
จุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน 
โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐ
และประชาคม 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค) 

   

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 ด้านการบริหารงานบุคคล เทศบาลต าบลศรี

มหาโพธิ ได้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 
กอง และ 1 ส านัก ดั งนี้  ส านักปลัด , กอง
วิชาการและแผนงาน, กองคลัง, กองการศึกษา, 
กองสาธารณสุข และกองช่าง ซึ่งในแต่ละกอง
ได้มี การแบ่ งหน้ าที่  รวมทั้ งก าหนดความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่าง
ชัดเจน มีสายการบังคับบัญชาที่แน่นอน ท าให้
การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรสะดวกและ
รวดเร็ว ง่ายต่อการสั่งงานและบังคับบัญชา การ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรมีทั้ งอย่างเป็น
ทางการ และไม่ เป็นทางการ รวมทั้ งมีการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส ารแบ บ ส องท าง  (Two Ways 
Communication)  คือ จากผู้บังคับบัญชาสู่
ผู้ปฎิบัติในรูปของการสั่งการบังคับบัญชา และ
จากผู้ปฎิบัติถึงผู้บังคับบัญชาในรูปของการให้
ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาในการตัดสินใจสั่งการ 

W1 ด้านบุคลากรหลักของเทศบาล บุคลากรบางส่วน
ยังขาดทักษะและขาดความช านาญที่ส าคัญใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 

S2 ด้านการคลัง เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ มี
สภาวะทางการเงินและการคลังที่มีเสถียรภาพที่
มั่นคง โดยมีรายรับมากกว่ารายจ่าย 

W2 บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในตัว
บทกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงแนวทาง
ในการปฏิบัติต่างๆ ท าให้บางครั้งเกิดการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่ถูกต้อง 

S3 ระบบฐานข้อมูล เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ได้
มีการจัดท าข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้าน
แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดเก็บภาษีเป็นการเพิ่มรายได้
ให้กับเทศบาล 

W3 ด้านทรัพยากรเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิเป็น
เทศบาลขนาดกลาง และมีบุคลากรจ านวนน้อย 
และอุปกรณ์ในการท างานยังไม่เพียงพอ ท าให้
บางครั้งในการปฏิบัติงานจึงขาดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 
 

 
O2 
 

 
O3 
 

O4 

O5 

รัฐบ าลมี น โยบ ายส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ ย ว 
สนับสนุนการพัฒนาอาชีพการเกษตร การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 
กระแสความสนใจทางด้านสุขภาพและสมุนไพร
ธรรมชาติของชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ
มากขึ้น   
 

เศรษฐกิจของประเทศไทยยังมีแนวโน้มขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง 
 

รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมและ SME  
 

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และวัฒนธรรมมากขึ้น 
 

T1 
 

 

 

T2 
 
 

T3 
 

T4 

 
T5 
 

 

T6 

กระแสโลกาภิวัตน์ท าให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป
ขาดภูมิคุ้มกัน ในตัวเองเกิดการลอกเลียนแบบ
วัฒนธรรมต่างชาติ  โครงสร้างสั งคมชนบท
เปลี่ยนไป สถาบันครอบครัวอ่อนแอ 
 

การเปิดเขตการค้าเสรี ท าให้สินค้าการเกษตรมี
การแข่งขันสูงขึ้น 
 
ราคาสินค้าเกษตรและภาวะการตลาดไม่แน่นอน 
ยากต่อการวางแผนการผลิต 
 

การค้าโลกมีการแข่งขันรุนแรงและมีกติกาใหม่ ๆ 
เกิดข้ึนตลอดเวลา 
 

ภาวะทางเศรษฐกิจท าให้วิถีชีวิตของประชาชน
เปลี่ยนไป 
 

ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โลกส่ งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศตกต่ า 

 
 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ทิศทางการพัฒนาองค์การ หน่วยงานที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในท้องถิ่นในอนาคต 
ประชาคมอาเซียน   (ASEAN Community)   "One Vision, One Identity, One Community" 

          “อาเซียน” เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 
บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า อาเซียนมีพ้ืนที่ราว 4,435,570 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590ล้านคน 
ในปี พ.ศ. 2553 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของชาติสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลค่าราว 1.8 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา อยู่ในล าดับที่ 9 ของโลก เมื่อเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวม มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของ
อาเซียน·     ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก (Pillars)  ได้แก่      

1) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community: APSC)  มี
วัตถุประสงค์ที่จะท าให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นใน
หลักความม่ันคงรอบด้าน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประชาคมการเมืองและความม่ันคง 

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นเป้าหมายด้านเศรษฐกิจหลัก
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียน   ภายหลังการลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนประชาคม
เศรษฐกิจมีองค์ประกอบส าคัญคือการเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน  โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า  บริการ  การ
ลงทุน  แรงงานฝีมืออย่างเสรี และเงินลงทุนที่เสรีมากข้ัน  มีความสามารถในการแข่งขันสูง  มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการ 

/...พัฒนาเศรษฐกิจ 
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พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียน  และการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเข้ากับประชาคมโลก ขนาดของตลาด
อาเซียนที่ใหญ่ขึ้น มีอ านาจซื้อสูงขึ้น ความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนที่เพ่ิมขึ้น   ซึ่งช่วยให้ชาติสมาชิกสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์อาเซียนมีโครงการเชื่อมโยงเส้นทางหลวงอาเซียน การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ
จากสิงคโปร์ ผ่านไปยัง มาเลเซีย ไทย กัมพูชา เวียดนามและสิ้นสุดที่เมืองคุณหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ 
การปรับมาตรฐานของเส้นทางคมนาคมทางบกและทางรถไฟให้มีมาตรฐานเดียวกันได้ส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียน
ด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วย อาเซียนมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการจัดท า เขตการค้าเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) และเริ่มรวมตัวกับประเทศหรือกลุ่มคู่ค้าส าคัญ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี 
สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ฯลฯ ความเหนียวแน่นใกล้ชิดระหว่างกันจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนสามารถสร้าง
ประโยชน์สูงสุดจากการรวมตัวกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการ
ขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า  และการบริการในสาขาที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน เช่น การ
ท่องเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร  สุขภาพ ฯลฯ  นอกจากนี้  ยังจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศมายังอาเซียน  ซึ่งจะเพ่ิมอ านาจการต่อรองของอาเซียนในเวทีการค้าโลก  และยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในอาเซียนโดยรวม 

3) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) มี 
จุดมุ่งหมายที่จะท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอ้ืออาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี 
ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม (Social security)  โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ 
เช่น 
   (1) การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในถิ่นทุระกันดาร และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มต่างๆ ในสังคม  

(2) การพัฒนาการฝึกอบรม การศึกษาระดับพ้ืนฐานและสูงกว่า การพัฒนาทาง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างงานและการคุ้มครองทางสังคม 

(3) การส่งเสริมความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและควบคุม 
โรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 
   (4) การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
         (5) การส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิด 

 

เป้าหมายส าคัญของ AEC และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ น คือป้ายส าคัญ ผลกระทบ 
1) เพ่ือให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการการลงทุน แรงงาน และเงินทุนที่เสรี 
• อาจมีการลงทุนจากต่างประเทศ ในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ

ดีกว่า 
• ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs อาจถูกซื้อกิจการหรือร่วมทุนจากต่างประเทศ 
• เกิดความต้องการจากกลุ่มทุนต่างชาติให้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายการคมนาคม รวมถึง 

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มากขึ้น 
• กลุ่มแรงงานวิชาชีพอาจโยกย้ายระหว่างประเทศตามแรงจูงใจทางด้านค่าจ้าง และกลุ่มแรงงานทั่วไปก็อาจย้าย

เข้ามาท างานในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 
• การเคลื่อนย้ายในเรื่องแรงงานอาจก่อให้เกิดปัญหาโรคระบาดได้ 
2) เพ่ือให้เกิดตลาดและฐานการผลิตร่วม 
• การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการผลิต  อาท ิ เรื่อง  กรรมสิทธิ์ที่ดินการใช้ 

ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และอาจมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา 
/…3) เพ่ือให้เกิดการ 
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3) เพ่ือให้เกิดการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเสมอภาค 
5) เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้ดีขึ้น 
 

บทวิเคราะห์ผลกระทบของประชาคมอาเซียน (AEC) ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับตัวทางการปรับตัว 
   1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายใน
ท้องถิ่น เช่นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ า เป็นต่อการผลิตเช่น ไฟฟ้า และประปา ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ 
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    2) การพัฒนาส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องการหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่ โดยอาจจะต้องมีนโยบาย
ในการส่งเสริมอาชีพ   ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตแบบใหม่ เพ่ือยกระดับ
กระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล และบทบาทในการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น 

• สร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนในการปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขันสูง  
• ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นสร้างผลิตภัณฑ์ ต่อยอดและพัฒนาคุณภาพของสินค้าบริการ   
• สร้างจุดแข็งของสินค้าบริการในพื้นท่ีให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 

    3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป้าหมายเรื่องการ
สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหาร
จัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะต้องดูแลทรัพยากรและจัดการอย่ างเป็ นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเน้นการจัดการบนพ้ืนฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือสร้าง
ความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรและก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องของการควบคุม
มาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เพ่ือให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพตลอดจนอาจ
ต้องทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการบูรณาการการ
ท างานร่วมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  • ต้องมีบทบาทมากขึ้นในการเฝ้าระวังการ 
     • มีการก าหนดแผนและมาตรการป้องกันและบรรเทาวิกฤติทางด้านสิ่งแวดล้อม 
    • มีการซักซ้อมท าความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทบทวน
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
     4) สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคมและ
สาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้งทางสังคมและ
เชื้อชาติ  และอาชญากรรม ข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นการจัดบริการ
สาธารณะให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก 
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับ
การเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ชุมชนมีการด ารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

• มีแนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องต่างๆ อาทิ การป้องกันโรคระบาดและการจัดการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน 
การจัดการศึกษาให้กับลูกหลาน การบริหารจัดการเรื่องแรงงานต่างชาติที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย  และการจัด
สวัสดิการให้แก่แรงงานอพยพ 

 
/...5) การรักษาความสงบ 
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5) การรักษาความสงบเรียบร้อย  และ อาชญากรรมจากผลการเคลื่อนย้ายแรงงาน รวมทั้งให้การสนับสนุนก าลัง
อาสาสมัคร(อปพร.) กับหน่วยงานอ่ืน   การต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ภายใต้แนวคิด
สังคมท่ีเอ้ืออาทรและมีความมั่นคง 

• ควรต้องมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการเฝ้าระวังปัญหาด้านอาชญากรรมมากข้ึน รวมทั้งให้การสนับสนุนก าลัง  
(อปพร)  กับหน่วยงานอื่น 
    • ควรต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับราชการส่วนกลางเพ่ือน ามาใช้ในยาม
จ าเป็น 
    • ในบางกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชน
ส าหรับแรงงานต่างชาติ 

6) การจัดการด้านภาษา วัฒนธรรม และจารีตประเพณ ี
   • จัดท าข้อมูลที่จ าเป็น ส าหรับแรงงานต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียนอื่นๆ 
  • ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และท าความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนการเข้าสูประชาคม
อาเซียนเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาการจัดบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นพ้ืนฐานของการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจโดยเน้น “การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา   
โดยการสนับสนุนงบประมาณทางด้านสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านใน
ภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการสื่อสารที่ดี   การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
สมาชิกและน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน   ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัยมีความเป็นสากล  
  • ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาของตนเองเอาไว้ 
  • เน้นจัดหลักสูตรการเรียนการสอน หรือ จัดตั้งศูนย์ภาษาประจ าท้องถิ่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในอาเซียน 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 
 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านการคมนาคม บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง เทศบาล
ต าบล 

ศรีมหาโพธิ 
บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 

๒ ด้านสังคม บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป กองวิชาการ 
/ส านักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กอง
สาธารณสุข 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการพาณิชย์ กอง
สาธารณสุข 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด 
การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
๓ ด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข็ม

แข็งของชุมชน 
ส านักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

๔ ด้านประสิทธิภาพ
การเมือง – การบริหาร 

บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 
ส านักปลัด 

 
 
 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กอง
สาธารณสุข 

เทศบาล
ต าบล 

ศรีมหาโพธิ   บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 

5 ด้านสิ่งแวดล้อม บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

รวม 5  ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 9  แผนงาน 
6   

ส่วนราชการ 
1 

หน่วยงาน 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา  เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยคณะกรรมการฯ  
ดังกล่าวจะด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง  หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ  ก าหนดก็ได้  และให้คณะกรรมการฯ  รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่   
“การติดตาม”  (monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่ งถูกออกแบบมา  เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ  
(Feedback)  เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการท างาน  หากไม่มี
ระบบติดตามของโครงการแล้ว  ยอมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินที่
ก าหนดไว  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชนหรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชนจากโครงการ 

ในส่วนของ  “การประเมินผล”  (Evaluation)  เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  การขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการ  ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า แผนงานที่ก าหนดไวได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จของ
แผนงานที่ก าหนดไวหรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคลองกับการใช้
ทรัพยากร  (งบประมาณ)  เพียงใด 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีข้ันตอนในการด าเนินการ  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  ๑  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม  เพ่ือก าหนดกรอบ

แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  ดังนี้ 
  ๑.๑  การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   อาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

๑)  ความสอดคล้อง  (Relevance)  ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
๒)  ความเพียงพอ  (Adequacy)  ของทรพัยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมหน่วยงาน 
๓)  ความก้าวหน้า  (Progress)  กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  
๔)  ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้

โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  (Efficiency  Evaluation) 
 

/…5) ประสิทธิผล 

การติดตามและประเมนิผล 
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๕)  ประสิทธิผล  (Effectiveness)  เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  (Effect) 
๖)  ผลลัพธ์และผลผลิต  (Outcome  and  Output)  เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก

การท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ  และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
๗)  การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรือ
อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมิน
ความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ 
จะพิจารณา 

๑.๒  การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  อาจก าหนดแนวทาง  ดังนี้ 

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

ขั้นตอนที่  ๒  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ตามกรอบกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่  ๓   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่  ด าเนินการติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  โดยสามารถติดตามประเมินผลได้
ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่  ๔  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และผลการ
ติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายใน  ๑๕  วันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและตุลาคมของทุกปี 
 ขั้นตอนที่  ๕  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะใน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  คือ  การประเมินว่ามีการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปีไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และผลเป็นอย่างใดเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้สมมติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับต่อไปได้  ดังนั้นการที่
จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในภาพรวมได้  จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละกลยุทธ์ก่อน  เพ่ือน าไปสู
การวัดความส าเร็จของแต่ละโครงการ  ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่   ดังนั้นในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง  อันจะน ามาสูบทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

/…แนวทางการพิจารณา 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๖๕ 
 ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
 ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
 ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
 ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
 ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
 ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
 ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
 ๓.๘  แผนงาน (๕) 
 ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบือ้งต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(๑)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(๒)  

(๔)  ข้อมลูเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น  การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ้าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๒.  การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
(๑)  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

 
(๒)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๓) 
 

 
(๓)  การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๓) 
 

 
(๔)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) 
 

 
(๕)  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดข้ึน  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 
 

 

(๖)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)  O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(๓) 

 

๓. ยุทธศาสตร์ 
  ๓.๑  ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
๓.๒  ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

(๑๐) 

 

๓.๓  ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 

 

๓.๔  วสิัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕)  

  ๓.๕  กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

  ๓.๖  เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน  มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดที่ชัดเจน 

(๕)  

  ๓.๗  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน้าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

(๕)  

  ๓.๘  แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจากเปา้ประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดงักล่าว 

(๕)  

  ๓.๙  ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ /
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น               

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 
 ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
 ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
 ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
 ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
 ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
(๕) 

 ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
 ๕.๗  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
 ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 
(๕) 

 ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
 ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
 ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า                    

จะได้รับ 
(๕) 

 ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑ . การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand  และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,  ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒.  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

(๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ 
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ที่ได้ก าหนดไว้ 
(๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐  

๓.  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

(๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)  ผลการ
ปฏิบัติราชการที่ บรรลุ วัตถุ ประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
(๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๔.  แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT  
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
(๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 
  ๕.๑  ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

 ๕. โครงการพัฒนา  
 ๕.๒  ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

  ๕.๓  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

  ๕.๔  โครงการ มี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ 
ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
  ๕.๕  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ 
ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  (๓) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

  ๕.๖  โครงการ มี
ความสอดคล้องกับ 
Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  (๒)  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

  ๕.๗  โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ ได้ก าหนดขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(๕)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
  ๕.๘  โครงการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง  ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕)  

  ๕.๙  งบประมาณ 
มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy)  (๒) ความ
มีประสิทธิภาพ (Efficiency)  (๓) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness)  (๔) ความยุติธรรม (Equity)  (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕)  

  ๕.๑๐ มีการ
ประมาณการราคา
ถูก ต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการ ราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์  

(๕)  

  ๕.๑๑  มีการ
ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) 
และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key  Performance Indicator : 
KPI)  ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

  ๕.๑๒ ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน 100  
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๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่  มท  ๐๘๑๐.๒/ว๕๗๙๗  ลงวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  โดย 
 ๑)  พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  และ
ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติ 
 ๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถ
น าเอาแบบส าหรับการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม  เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  และเป็นข้อมูล
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  โดยแบบส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ  มีดังนี้ 

๒.๑)  แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  (Performance  Indicators)  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ  ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า  (Inputs)  กระบวนการ  (Processes)  ผลผลิต  (Outputs)  และผลกระทบ  (Impacts)  
อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไป  เงื่อนไขส าคัญ
ของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  ก็คือ  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Key  Stakeholders)  ในการก าหนดตัว
บ่งชี้  เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้
ต่อไป 

๒.๒)  แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model)  แบบบัตรคะแนนของ  Kaplan & Norton  เป็น
แนวคิดท่ีเชื่อว่า  การท าความเข้าใจองค์กร  ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น  ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผล  โดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึน  ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ  ขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์กร  โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวมหรือภาพรวมที่เกิดข้ึนในองค์กร  ซึ่ง
สามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ  เช่น  ด้านการเงิน  ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ  ด้านกระบวนการภายในองค์กร  
และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้  ตัวแบบ  Scorecard  จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา  เชื่อมต่อและปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ได้  การน าตัวแบบ  Scorecard  แบบใหม่  หรือ  BSC  เป็นการมุ่งเน้นความส าคัญของคุณค่าสูงสุด
ของผู้มีส่วนได้เสีย  กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ  การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้  และความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้เสีย 

๒.๓)  แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result  Framework  Model  :  RF)  เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับการ
ท าแผนกลยุทธ์อย่างมาก  ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  โดยจะพิจารณาว่าแผนกับการ
ปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่  พิจารณาได้จากผลระยะกลาง (Intermediate Results  :  IRs)  ต่างๆ  
ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่  การก าหนดเป้าหมายและผลระยะต่างๆ  ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้  ท าให้สามารถ
น าไปพัฒนากลยุทธ์การด าเนินการต่อไปได้  รวมทั้งยังสามารถใช้เป็น เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย 

๒.๔)  แบบเชิงเหตุผล  (Logical  Model)  ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผล  
ซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยน าเข้า  กระบวนการและผลลัพธ์  กับ
วัตถุประสงค์ของแผนงาน  กิจกรรม  โครงการนั้นๆ  ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ทั้งในลักษณะ  
Formative  และ  Summative  โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท  (Context)  การ
ด าเนินการ  (Implementation)  และผลที่เกิดขึ้น  (Outcomes)  ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์  ผลที่เกิดขึ้นและ
ผลกระทบ  
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๒.๕)  แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process  Performance  Measurement  System  :  
PPMS)  ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  หรือ  PPMS  เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบ
ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  เป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ  ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพ่ือที่จะน าไปสู่การ
พัฒนา  ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันน าไปสู่การพัฒนากรอบ
ความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป  

๒.๖)  แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึน  (Problem-Solving  
Method)  การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึน  ถือเป็นวิธีการประเมินที่ส าคัญอีกวิธีการ
หนึ่ง  เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การน าความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้  (Reusable  Knowledge)  ให้เกิดประโยชน์  ใน
ขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่  ซึ่งในทาง
ภววิทยา (Ontology)  แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย  เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้และการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่  การน าวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิง
วิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน  ซึ่งจะใส่หรือน าเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ 

๒.๗)  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  (Participatory  Methods)  เป็นวิธีการประเมินที่ให้
ความส าคัญกับการกระท า  ทั้งในรูปของการกระท าหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการหรือ
แผนงานนั้นๆ  โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ  (Sense  of  Ownership)  ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทั้งยังให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ  อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่การ
เรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและก าหนดแผนงานของโครงการ  
ตลอดจนรูปแบบการด าเนินการ  โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา  การวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตาม
และประเมินผลที่เกิดขึ้น  รวมถึงการสรุปบทเรียนเพื่อการถ่ายทอดความรู้ต่อไป   นอกจากนี้ผลที่ได้ทั้งจากการติดตาม
และการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้ก าหนดนโยบายอีกด้วย 

๒.๘)  แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact  Evaluation)  เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบ  ทั้งผลในด้านบวกด้านลบ  ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ  อันเกิดจากการด าเนินการตามแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรมที่ก าหนดไว้  การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการด าเนินอย่างกว้างขวางเป็นระบบ  อัน
กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย  โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดข้ึน  (Outcomes)  และ
ผลกระทบต่างๆ  (Impacts)  ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการว่ามีผลหรืออิทธิพลอย่างไร  ทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก  
ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ  ที่ต้องใช้  อันจะเป็นสิ่งที่ใช้ก าหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการ
ขยาย  ระงับ  เพ่ิมเติมกิจกรรม  โครงการอะไร  อย่างไร    นอกจากนี้การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

๒.๙)  แบบการประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment  Model)  เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการ
ตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติ  โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของตาราง  โดย
แนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง  และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น  เพ่ือที่จะก าหนดอัตราส าหรับความ
บกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย  โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์และ
สาธารณสุข  ซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตามเฝ้าระวังสุขภาวะหรือ
อุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ  

๒.๑๐)  แบบการประเมินตนเอง  (Self-assessment  Model)  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการก าหนดว่า
ในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร  และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา  ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร  
รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ  โดยตัวแบบการประเมินตนเอง  มีข้ันตอนในการ
ด าเนินการ  ดังนี้  
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(๑)  ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร  
(๒)  ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย  
(๓)  ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง  
(๔)  เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้  
(๕)  ก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ  
(๖)  ด าเนินการ 

๒.๑๑)  แบบอ่ืนๆ  เป็นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น  ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ  
๑ - ๑๐  หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ยุทธศาสตร์และโครงการ)นั้น  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  สามารถประเมินจากเอกสาร  รายงาน  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
และแบบสอบถาม  ดังนี้ 

๑)  การทดสอบและการวัด  (Tests  &  Measurements)  วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล  เพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ  การประเมินการปฏิบัติงาน  และแนวทางการวัด  จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัด  เช่น  การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เป็นต้น 

๒)  การสัมภาษณ์  (Interviews)  อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้  การสัมภาษณ์เป็นการยืนยัน
ว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คอื  การ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ  (Formal  or  semi-formal interview)  ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง  (Structure  interviews)  ด าเนินการสัมภาษณ์  และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  (Informal  
interview)  ซึ่งคล้ายๆ  กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่เคร่งครัดในขั้นตอนและล าดับของข้อความ  การ
ด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ  ที่เป็นสาระส าคัญที่ต้องการ  การให้ได้ข้อมูลการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ  ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  ๒  วิธ ี คือ 

๒.๑)  การสนทนาตามธรรมชาติ  (Natural  conversation)  เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของ
การสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล  เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอค าอธิบาย
เหตุผล  และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ  การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี  
สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย  

๒.๒)  การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth interview)  เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคน
ในหมู่บ้าน  เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืนๆ  มีประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น  การวางแผน 

๓)  การสังเกต  (Observations)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกต  เพื่อเฝ้าดูว่าก าลัง
เกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น  ต้องมีการบันทึก  การสังเกต  แนวทางในการสังเกต  และก าหนดการด าเนินการ
สังเกต  การสังเกต  คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน  โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ  
กัน  เช่น  ตาดูหูฟัง  ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส  ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น  การ
สังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึกหรือบันทึกภาคสนาม  การสนทนา  และสัมภาษณ์  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน  
สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ  ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้  
การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพสามารถแบ่งได้เป็น  ๒  ประเภท 
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๓.๑)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participant  observation)  เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล  ชุมชนหรือหมู่บ้าน  มีกิจกรรมร่วมกัน  ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้
มีลักษณะเด่น  คือ 

 
-  มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด  
-  มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากท่ีสุด  และชัดเจนมาก

ที่สุด 
-  เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น  สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
-  ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
-  ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
-  จดบันทึกอย่างละเอียด 
๓.๒)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (Non-participant  observation)  หรือการสังเกตโดยตรง  

(Direct  observation)  เป็นการสังเกต  บันทึกลักษณะทางกายภาพ  โครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม  
หมู่บ้าน  ชุมชนนั้นๆ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต  และผู้ที่
อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ  ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 
  ๔)  การส ารวจ  (surveys)  ในที่นี้หมายถึง  การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้  ทัศนคติ  
ความพึงพอใจ  ความต้องการของยุทธศาสตร์  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการส ารวจและ
ทิศทางการส ารวจ 
  ๕)  เอกสาร  (Documents)  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องใช้เอกสาร  ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น  สาเหตุของปัญหา  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย  กลยุทธ์  และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เมื่อได้ด าเนินการติดตามแล้ว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องท าการวิเคราะห์
ข้อมูลและประเมินผล  ดังนี้ 
 ๑.  ข้อมลูเชิงปริมาณ  เป็นข้อมูลที่เกิดจากค าถาม  เช่น  ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการ
จัดท ายุทธศาสตร์  ผู้เข้าร่วมมีกี่คน  กี่กลุ่ม  มีที่มาอย่างไร  ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณท่ีได้เป็นแบบตัวเลข สถิติต่างๆ  ข้อมูล
เชิงปริมาณจึงเป็นข้อมูลที่แสดงจ านวน  เช่น  จ านวนคนรว่มกิจกรรมแยกตามเพศ  จ านวนกิจกรรมที่ถูกระบุว่าเป็น
กิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี  เป็นต้น 
 ๒.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ  เช่น  หมู่บ้านนี้มีความเจริญ  มีความเป็น
เมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใด  จากการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานี้หมู่บ้านมีปัญหาอะไรบ้าง  ผลของการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านของหมู่บ้านเป็นอย่างไร  ผลของคนเป็นอย่างไร  ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่อธิบาย
ปรากฏการณ์ในพ้ืนที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง  เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลของยุทธศาสตร์  
ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน  ชุมชน  หรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 
 ความส าเร็จของการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ วัดความส าเร็จได้จาก 
 ๑.  บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ  (Client  satisfaction  criterion) 
 ๒.  บรรทัดฐานด้านเวลา  (Time  criterion) 
 ๓.  บรรทัดฐานด้านการเงิน  (Monetary  criterion) 
 ๔.  บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล  (Effectiveness  criterion)   
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๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๔.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  การติดตามและประเมินผลคุณภาพของโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา  ไม่ใช่อยู่ที่ผลผลิตที่เกิดจาก
การด าเนินโครงการ  ซึ่งเป็นผลงานเชิงประจักษ์ทางกายภาพเพียงอย่างเดียว  เพราะยังไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  แต่
ต้องประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากผลงานของโครงการ  ซึ่งมักจะเกิดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้ว  จึงมัก
ปรากฏว่าไม่มีการด าเนินงานในส่วนของการค้นหาและพิสูจน์ผลลัพธ์  เพราะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผล  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงเน้นการจัดท าโครงการไปข้างหน้ามากกว่าจะมองย้อนหลังไปดูว่าผลงานที่ด าเนินงานไปแล้วเกิดผลลัพธ์
ตามเป้าหมายและความคาดหวังหรือไม่ 

ผลลัพธ์และผลกระทบในเบื้องต้น  คือ  การที่พิจารณาว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร  หากไม่มีการ
ด าเนินโครงการนั้นๆ  หรืออาจจะมองว่าโครงการ/กิจกรรมได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใดเกิดข้ึน  แต่การพิจารณาผลลัพธ์
และผลกระทบในเบื้องต้นอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ  เพราะยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่ควรพิจารณาและค านึงถึง  
เพราะผลลัพธ์และผลกระทบมีทั้งทางบวกและทางลบ  และทั้งท่ีอยู่ในแผนและอยู่นอกแผน  (เกินความคาดหมาย)  
นอกจากนั้นผลลัพธ์และผลกระทบอาจจะเป็นผลที่มาจากการด าเนินงานหลายปีหรือเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์  ซึ่ง
อาจจะยากท่ีจะพิสูจน์ว่าเป็นผลลัพธ์ที่มาจากการด าเนินโครงการ  โดยปกติผลกระทบมักจะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์  
เนื่องจากจะมีกระบวนการที่ใช้ทรัพยากร  ได้แก่  บุคลากร  เวลา  งบประมาณ  ชื่อเสียง  เพ่ือให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่ง  
เรียกว่า  “ผลผลิต”  ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ในพฤติกรรมเกิดการใช้ประโยชน์  เรียกว่า  “ผลลัพธ์”  

 ผลลัพธ์อาจจะอธิบายได้ว่า  เป็นสิ่งที่วัดได้ง่ายหรือเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก  เป็นผลต่อขยายจากการเกิด
ผลผลิตของโครงการ  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์และผลกระทบ  คนส่วนใหญ่มักสนใจผลลัพธ์มากกว่าผลกระทบ 

ผลกระทบ  (Impact)  เป็นสิ่งที่มีความแตกต่างอันเนื่องจากผลการด าเนินโครงการ  ซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย
มักจะให้ความสนใจ  ได้แก่ 

๑)  ประชาชน  (ผู้รับบริการ/ผู้ใช้บริการ)  ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องต่างต้องการเห็น  “สิ่งที่ดี”  จากการ
ด าเนินโครงการ 

๒)  ผู้ให้เงินงบประมาณด าเนินโครงการต้องการเห็นว่าผลการใช้งบประมาณสร้างความแตกต่างอย่างไร
บ้าง 

๓)  ชุมชน/หมู่บ้าน  ภาคประชาสังคมท่ีต้องการเห็นว่าโครงการ/กิจการ  ได้สร้างผลงานทางบวก
อย่างไร 

การที่จะวัดผลลัพธ์และผลกระทบ  จะต้องค้นหาดัชนีชี้วัดที่ดี  (Good  Indicator)  ของสิ่งที่คิดว่าได้ส่งผล
ต่อความเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเทียบกันได้ วัดได้ 

ในปัจจุบันมีการน าผลกระทบมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดอนาคตการพัฒนา  เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นความ พยายาม
ที่จะน าไปสู่การสร้างความม่ันคงและการยกระดับคุณภาพชีวิต  และสามารถจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมตามศักยภาพ
ของท้องถิ่น  เพ่ือให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

สิ่งส าคัญ  คือ  การก าหนดจุดมุ่งหมาย  เป็นตัวก าหนดลักษณะความสัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนา  
จุดมุ่งหมายที่เป็นไปได้  มีดังนี้ 

๑)  การก าหนดทิศทาง  (Direction  setting)  แนวทางกว้างๆ  ของนโยบายและการพัฒนา 
๒)  การจัดล าดับความส าคัญ  (Determining  priorities)  ถือเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่สุดของการมอง

อนาคต  และเป็นแรงผลักดันที่จะจัดการกับข้อจ ากัดทางทรัพยากรและความเรียกร้องต่อการพัฒนา 
๓)  ความสามารถในการคาดการณ์อนาคต  (Anticipatory  intelligence)  ระบุแนวทางใหม่ๆ  ที่ก าลังจะ

เกิดข้ึน  ซึ่งจะมีบทบาทมากต่อการจัดท านโยบายและแผนพัฒนาในอนาคต 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

๔)  การสร้างความเป็นเอกฉันท์  (Consensus  generation)  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชน  มีความเห็นตรงกันมากขึ้นในการบ่งชี้ความต้องการหรือความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับ
การแก้ไข 

๕)  การสนับสนุนการตัดสินใจ  (Advocacy)  ส่งเสริมการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา 

๖)  การสื่อสารและการศึกษา  (Communication  and  education)  ส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หมู่บ้าน  ชุมชน  และการสื่อสารภายนอกกับส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้ง
การให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป  ข้าราชการ  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 ๔.๔.๒  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา  อาจจะท าได้ด้วยการพยายามแยกออกมาเป็นต้นทุนและ

ผลประโยชน์  (Costs  and  Benefits)  ของการพยายามวัดค่าของผลลัพธ์และผลกระทบ  เช่น 
  ๑)  การส ารวจความต้องการของประชาชน  ผู้มีส่วนได้เสีย  มีต้นทุนด้านเวลาและงบประมาณ
ด าเนินการ 
  ๒)  การประชุมหารือ  หาข้อยุติในการวางแผนและการด าเนินงาน  เพื่อเตรียมการในประเด็นที่จะต้อง
พิจารณา  การส ารวจหาผลลัพธ์และผลกระทบเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและอาจจะยาวนาน  และอาจจะรวมไปถึงการ
ทบทวนแผนพัฒนาหรือกลยุทธ์ 
  ๓)  ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ  อาจจะจ าเป็นต้องพัฒนาขึ้น  เมื่อพัฒนาได้แล้วบุคลากร
จะต้องท าความคุ้นเคย  ท าความเข้าใจเพ่ือจะใช้งานได้  รวมทั้งต้องการการฝึกอบรม 
  ๔)  อาจจะต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้มา  สอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การจัดท า
รายงาน  การจัดเก็บฐานข้อมูล  

ส่วนประโยชน์ที่เกิดจากการติดตามและประเมินผล  (การวัดผลลัพธ์และผลกระทบ)  ได้แก่ 
๑)  โครงการ/กิจกรรมจะสามารถเพ่ิมความมุ่งเน้น  เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบที่ควรจะเป็น  ซึ่ง

จะให้ข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาและกลยุทธ์ได้ดีขึ้น 
๒)  ผลกระทบทางลบ  ควรจะน ามาพิจารณาและค านึงถึงอย่างมีธรรมาภิบาลมากกว่าพยายามปกปิด

และละเลย 
๓)  ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลลัพธ์และผลกระทบ  จะช่วยให้เกิดมุมมองและความเข้าใจในส่วนที่เป็นผล

ต่อสังคม  ประชาคม  ที่นอกเหนือจากพันธกิจ  เป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์และบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่เพียงด้านเดียว 

๔)  สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลในการสนับสนุนเพื่อของบประมาณได้ดีขึ้น 
แนวคิดท่ีอาจจะน ามาใช้ในการติดตามและประเมินผล (ผลลัพธ์และผลกระทบ) อาจจะมีหลายแนวทาง 

เนื่องจากความแตกต่างของโครงการและขึ้นกับกิจกรรมที่เก่ียวข้องในแต่ละโครงการ  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง  ความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นต้น 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการคมนาคม 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

10 15,875,000 10 15,875,000 10 15,875,000 10 15,875,000 10 15,875,000 50 79,375,000 

รวม 10 15,875,000 10 15,875,000 10 15,875,000 10 15,875,000 10 15,875,000 50 79,375,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

11 792,000 11 792,000 11 792,000 11 792,000 11 792,000 55 3,960,000 

แผนงานสาธารณสุข 8 570,000 8 570,000 8 570,000 8 570,000 8 570,000 40 2,850,000 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

16 2,480,000 16 2,480,000 16 2,480,000 16 2,480,000 16 2,480,000 80 12,400,000 

แผนงานการพาณิชย์ 2 3,500,000 2 3,500,000 2 3,500,000 2 3,500,000 2 3,500,000 10 17,500,000 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

12 2,125,000 12 2,125,000 12 2,125,000 12 2,125,000 12 2,125,000 60 10,625,000 

แผนงานการศึกษา 4 1,858,640 4 1,858,640 4 1,858,640 4 1,858,640 4 1,858,640 20 9,293,200 
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 56 15,440,440 56 15,440,440 56 15,440,440 56 15,440,440 56 15,440,440 280 77,202,200 
 
 
 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

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 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

4 1,190,000 4 1,190,000 4 1,190,000 4 1,190,000 4 1,190,000 20 5,950,000 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

11 660,000 11 660,000 11 660,000 11 660,000 11 660,000 55 3,300,000 

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 17 4,150,000 17 4,150,000 17 4,150,000 17 4,150,000 17 4,150,000 85 20,750,000 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

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 
รวมท้ังสิ้น 92 36,790,440 92 36,790,440 92 36,790,440 92 36,790,440 92 36,790,440 460 183,952,200 

 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ประสานการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า ซอย
เทศบาล 20 

(ต่อจากของเดิม) ถึง
หมู่บ้านพานหิน 3 

- เพื่อลดปัญหาน ้า
ท่วมขังและระบาย
น ้าฝนลงสู่แหล่งน ้า
ธรรมชาติอยา่งเป็น
ระบบ 

- เพื่อลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ก่อสร้างราง
ระบายน ้า ขนาด
กว้าง 50 ซม. ยาว 
503 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

1,900,000 

เทศบาลฯ 

1,900,000 

เทศบาลฯ 

1,900,000 

เทศบาลฯ 

1,900,000 

เทศบาลฯ 

1,900,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
ภายในชุมชน 

- สามารถระบายน ้า
ในชุมชนได้เป็นอย่าง
ดี ไม่มีน า้ท่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน คสล.
ซอยเทศบาล 13 
(ต่อจากของเดิม) 

- เพื่อให้ได้ถนนมี
มาตรฐาน 
- เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- ก่อสรา้งปรับปรุงผิว
จราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 122 เมตร 
หรือพื นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 488 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ) 

700,000 

เทศบาลฯ 

700,000 

เทศบาลฯ 

700,000 

เทศบาลฯ 

700,000 

เทศบาลฯ 

700,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

33 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ประสานการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
ถนน ซอยเทศบาล 1 

- เพื่อให้ได้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

- เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- ก่อสร้างปรับปรุง 
ผิวจราจร แอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 
140.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร 
ปริมาณพื นที่รวมทั ง 
2 ช่วง ไมน่้อยกว่า 
610 ตารางเมตร 

233,000 

เทศบาลฯ 

233,000 

เทศบาลฯ 

233,000 

เทศบาลฯ 

233,000 

เทศบาลฯ 

233,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
ภายในชุมชน 

- การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

34 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ประสานการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน ้าถนนทาง
หลวงเทศบาลสาย 
3070 ต่อจาก
หมู่บ้านนิชารมณ ์

- เพื่อให้ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

- เพื่อระบายน ้าใน
ชุมชนไม่ให้เกิด
ปัญหาน ้าท่วมขัง 

- ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน ้า คสล. 
ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง
1.00 x 1.00 
เมตร ยาว 550 
เมตร  
บ่อพัก 45 บ่อ 
พร้อมถนน คสล. 
บริเวณหลังท่อ
ระบายน ้า 

3,775,000 

เทศบาลฯ 

3,775,000 

เทศบาลฯ 

3,775,000 

เทศบาลฯ 

3,775,000 

เทศบาลฯ 

3,775,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
- สามารถระบายน ้า
ในชุมชนได้เป็น
อย่างดี 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

35 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ประสานการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายน ้า ซอย
เทศบาล 14/1 (ต่อ
จากของเดิม) 

- เพื่อให้ได้ถนนท่ี
มีมาตรฐาน 
- เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
- เพื่อระบายน ้าใน
ชุมชนไม่ให้เกิด
ปัญหาน ้าท่วมขัง 

- ก่อสร้างถนน คสล.
ผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 85.00 
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน ้า
เส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.40 x 1.00 เมตร 
(2 ข้าง) ตามแบบ
แปลนเทศบาล 

850,000 

เทศบาล 

850,000 

เทศบาล 

850,000 

เทศบาล 

850,000 

เทศบาล 

850,000 

เทศบาล 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
- สามารถระบาย
น ้าในชุมชนได้เป็น
อย่างดี 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

36 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ประสานการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประส

งค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อม
วางท่อระบายน ้า 
ซอยเทศบาล 6 

- เพื่อระบาย
น ้าในชุมชน
ไม่ให้เกิด
การท่วมขัง 

-ก่อสร้างยกระดับถนน คสล.โดย  
แบ่งเป็น 3 ช่วงดังนี  
 ช่วงที่ 1 ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า  
คสล.ขนาด ศก.0.80 x 1.00 ม. 
พร้อม บ่อพักยาว 129 ม. ก่อสร้าง
ถนน คสล.กว้าง 5.0 ม. ยาว 129 ม. 
 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า  
คสล.ขนาด ศก.0.40 x 1.00 ม. 
พร้อมบ่อพกัยาว 232 ม. ก่อสร้าง
ถนน คสล.กว้าง 5.0 ม.ยาว 232 ม.   
ช่วงที่ 3 กอ่สร้างวางท่อระบายน า้ 
คสล.ขนาด ศก.0.60 x 1.00 ม. 
พร้อมบ่อพกัยาว 297 ม. ก่อสร้าง
ถนน คสล.กว้าง 5.0 ม.ยาว 297 ม. 
ระบายน า้ขนาด 0.04 x 1.00 ม. 
ทั งสองข้าง พร้อมตีเส้นจราจร 

6,000,000 

เทศบาลฯ 

6,000,000 

เทศบาลฯ 

6,000,000 

เทศบาลฯ 

6,000,000 

เทศบาลฯ 

6,000,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- สามารถระบาย
น ้าบนถนนได้เป็น
อย่างดี 
- ไม่เกิดน ้าท่วมขัง
ถนน 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

37 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ประสานการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ซอยเทศบาล 
17 

- เพื่อให้ได้ถนนมี
มาตรฐาน 
- เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ขนาดกว้าง 4 
เมตร ความยาว 526 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

767,000 

เทศบาลฯ 

767,000 

เทศบาลฯ 

767,000 

เทศบาลฯ 

767,000 

เทศบาลฯ 

767,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ถนนทางหลวง
เทศบาลสาย 3078 

- เพื่อให้ได้ถนนมี
มาตรฐาน 
- เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลทต์ิกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 7 เมตร ความยาว 
235 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

750,000 

เทศบาลฯ 

750,000 

เทศบาลฯ 

750,000 

เทศบาลฯ 

750,000 

เทศบาลฯ 

750,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

38 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ประสานการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการจ้างเหมา
ออกแบบและรับรอง
แบบก่อสร้าง 

- เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง 
ตามระเบียบฯ 
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- จ้างเหมาออกแบบและ
รับรองแบบก่อสรา้ง 
โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุง 

500,000 

เทศบาลฯ 

500,000 

เทศบาลฯ 

500,000 

เทศบาลฯ 

500,000 

เทศบาลฯ 

500,000 

เทศบาลฯ 

ออกแบบได้
ตามมาตรฐาน
ตามระเบียบฯ 

- การ
ปฏิบัติ
ราชการ
เป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 
ถูกต้อง 
ตาม
ระเบียบฯ  

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขต
ประปา ซอย
เทศบาล 4 

- เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
ภายในชุมชน 

- ขยายเขตประปา ซอย
เทศบาล 4 ระยะทาง 
700 เมตร 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

- พัฒนา
ระบบ
สาธารณูป
โภค
ภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 
 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 10 โครงการ 15,875,000 15,875,000 15,875,000 15,875,000 15,875,000    

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

39 

  
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

39 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม ต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง 
- เพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้
คณะผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง มีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตยส์ุจริต 
 

- จัดอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม และความ
โปร่งใส ในการ
ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่า 50 คน 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ

ในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละ 60 

ขึ้นไป 

- คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนกังานเทศบาล
และลูกจ้าง ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
- คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนกังานเทศบาล
และลูกจ้าง มีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต 
 

ส านักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

40 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการวันคล้าย
สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร 13 ตุลาคม  
ของทุกป ี

- เพื่อร าลกึถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมพิล 
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

- จัดกจิกรรมวันคล้าย
สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกา 
ธิเบศร มหาภูมพิล 
อดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ปีละ  
1 ครั้ง 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละของ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ประชาชนมีความรัก 
ความสามัคคีและหวง
แหนสถาบันส าคัญของ
ชาติ 
- เกิดความจงรักภักด ี
และความสามัคคีของ
คนในชาติ 

ส านักปลดั 

3 โครงการวันคล้าย
พระบรมราชสมภพ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ  5 
ธันวาคม ของทุกปี 

- เพื่อถวายความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

- จัดกิจกรรมวันคล้าย
พระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ   
ปีละ 1 ครั้ง 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละของ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ประชาชนมีความรัก 
ความสามัคคีและหวง
แหนสถาบันส าคัญ
ของชาต ิ
- เกิดความจงรักภักดี 
และความสามัคคีของ
คนในชาติ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

41 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชนนีพัน
ปีหลวง และวันแม่
แห่งชาติ  
12 สิงหาคม  
ของทุกปี 

- เพื่อถวายความ
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระบรมรา
ชนนีพันปีหลวง 

- เพื่อให้เกิดความ
จงรักภักดี และ
ความสามัคคีของ
คนในชาติ 

- จัดกิจกรรมวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรม 

ราชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ 

ปีละ 1 ครั้ง 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละของ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ประชาชนมีความรัก 
ความสามัคคีและหวง
แหนสถาบันส าคัญ
ของชาต ิ
- เกิดความจงรักภักดี 
และความสามัคคีของ
คนในชาติ 

ส านักปลดั 

5 โครงการจดังาน
วันปิยะมหาราช 
23 ตลุาคม  
ของทุกปี 

- เพื่อระลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 

- จัดกิจกรรม 

วันปิยมหาราช ปลีะ  
1 ครั้ง 

60,000 

เทศบาลฯ 

60,000 

เทศบาลฯ 

60,000 

เทศบาลฯ 

60,000 

เทศบาลฯ 

60,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละของ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ประชาชนมีความ
รัก ความสามัคคี
และหวงแหน
สถาบันส าคญัของ
ชาติ 
- เกิดความ
จงรักภักดี และ
ความสามัคคีของคน
ในชาติ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

42 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการจดังาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทดิา พัชร
สุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี  
3 มิถุนายน  
ของทุกปี 

- เพื่อถวายความ
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี   

- จัดกิจกรรมวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 
ปีละ 1 ครั้ง 

200,000 

เทศบาลฯ 

200,000 

เทศบาลฯ 

200,000 

เทศบาลฯ 

200,000 

เทศบาลฯ 

200,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละของ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ประชาชนมีความ
รัก ความสามัคคี
และหวงแหน
สถาบันส าคญัของ
ชาติ 
- เกิดความ
จงรักภักดี และ
ความสามัคคีของคน
ในชาติ 

ส านักปลดั 

7 โครงการจดังาน
วันท้องถิ่นไทย 

- เพื่อระลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุ
ของ รัชกาลที่ 5  
- เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
ประวัติ ความ
เป็นมาของวัน
ท้องถิ่นไทย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ พนักงาน
เทศบาลฯ คณะ
ผู้บริหารฯ 

16,000 

เทศบาลฯ 

16,000 

เทศบาลฯ 

16,000 

เทศบาลฯ 

16,000 

เทศบาลฯ 

16,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละของ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ประชาชนมีความ
รัก ความสามัคคี
และหวงแหน
สถาบันส าคญัของ
ชาติ 
- ประชาชนทราบถึง
ความเป็นมาของวัน
ท้องถิ่นไทย 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

43 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการจดังาน
วันเทศบาล 

- เพื่อเป็นการระลึก
ถึงความส าคัญและ
ความเป็นมาของ
การก่อก าเนิด
เทศบาลฯ 
- เพื่อให้บุคลากร
เทศบาลฯ มีความ
รักความผูกพัน 
ความสามัคคี ซ่ึง
ก่อให้เกิดผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการมากยิ่งขึ้น 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ พนักงาน
เทศบาลฯ คณะ
ผู้บริหารฯ 

16,000 

เทศบาลฯ 

16,000 

เทศบาลฯ 

16,000 

เทศบาลฯ 

16,000 

เทศบาลฯ 

16,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละของ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

- เพื่อให้คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง มี
ความรักความ
ผูกพัน ความสามัคคี
ซึ่งก่อให้เกิดผลต่อ
การปฏิบัตหิน้าท่ี
ราชการมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 

9 โครงการปกป้อง
สถาบันส าคญัของ
ชาติ 

- เพื่อแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

- ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 

ศรีมหาโพธิ  
ไม่น้อยกว่า 50 คน 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละของ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ประชาชนมีความ
รักความสามัคคีและ
หวงแหน สถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

44 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบด ี
ศรีสินทรมหา 
วชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หวั 
28 กรกฎาคม ของ
ทุกป ี

- เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
- เพื่อให้เกิดความ
จงรักภักดี และ
ความสามัคคีของ
คนในชาติ 

- จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบด ี
ศรีสินทรมหา 
วชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว  
ปีละ 1 ครั้ง 

200,000 
เทศบาลฯ 

200,000 
เทศบาลฯ 

200,000 
เทศบาลฯ 

200,000 
เทศบาลฯ 

200,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละของ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ประชาชนมีความ
รัก ความสามัคคี
และหวงแหน
สถาบันส าคญัของ
ชาติ 
 

ส านักปลดั 

11 โครงการจดังาน
วันฉัตรมงคล 

- เพื่อระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช (รัชกาลที่ 9) 

- จัดกิจกรรม 

วันฉัตรมงคง ปีละ  
1 ครั้ง 

50,000 

เทศบาลฯ 
50,000 

เทศบาลฯ 
50,000 

เทศบาลฯ 
50,000 

เทศบาลฯ 
50,000 

เทศบาลฯ 
ร้อยละของ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ประชาชนมีความ
รัก ความสามัคคี
และหวงแหน
สถาบันส าคญัของ
ชาติ 
 

ส านักปลดั 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป  จ านวน  11 โครงการ 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000    
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

45 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการควบคมุ
โรคไขเ้ลือดออก 

-  เพื่อลดการแพร่
ระบาดของ
ไข้เลือดออก 
ชุมชนและลด
อัตรา 
การเสยีชีวิต 

- แจกทรายอะเบท 
- พ่นหมอกควันในเขต
เทศบาล 

60,000 

เทศบาลฯ 

60,000 

เทศบาลฯ 

60,000 

เทศบาลฯ 

60,000 

เทศบาลฯ 

60,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละของ 

ประชาชน 

ไม่เกดิโรค 

- ประชาชนไม่
เจ็บป่วยตายด้วยโรค
ไข้เลือดออก 

 - ท าให้ไม่สูญเสีย
ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

- เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนน าสัตว์
เลี้ยงของตนเองไป
ฉีดวัคซีนมิให้โรค
พิษสุนัขบ้าแพร่
ระบาดและลด
ปัญหาสุนัขจรจัดใน
เขตเทศบาลฯ 
 

- สุนัขในเขตเทศบาลฯ 
มีเจ้าของและไมม่ี
เจ้าของ ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

40,000 

อุดหนุนฯ 

40,000 

อุดหนุนฯ 

40,000 

อุดหนุนฯ 

40,000 

อุดหนุนฯ 

40,000 

อุดหนุนฯ 

ร้อยละของ
สุนัข

ควบคุมมิ
ให้เกิดโรค 

- สามารถป้องกัน
การแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า 

- ควบคุมสุนัขจรจดั
ในเขตเทศบาลฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

46 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก าจดั
สัตว์ที่เป็นพาหะ
ของโรค 

- เพื่อลดการแพร่
ระบาดของ 
โรคที่เกิดจากสัตว์ที่
เป็นพาหะ 
น าโรคต่าง ๆ เช่น 
หนู  แมลง 
วัน ฯลฯ 

- ตลาดสด 

- ท่อระบายน้ าในเขตฯ 

- โรงฆ่าสตัว์ของ
เทศบาลฯ 

10,000 

เทศบาลฯ 

10,000 

เทศบาลฯ 

10,000 

เทศบาลฯ 

10,000 

เทศบาลฯ 

10,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละของ 

ประชาชน 

ไม่เกดิโรค 

ระบาด 

- สามารถลดการแพร่
ระบาดของโรคที่เกิด
จากสัตว์ท่ีเป็นพาหะ
ของโรคต่าง ๆ ได ้

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 โครงการตรวจ
สถาน
ประกอบการ 

ซึ่งอาจเป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพและ
สถานท่ีสะสมและ
จ าหน่ายอาหาร 

- เพื่อให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครอง
สถานระกอบการมี
ความรู้และเข้าใจใน
การด าเนินการ
ถูกต้องตามฎหมาย 
 - เพื่อความ
ปลอดภัยของ 
ประชาชนท่ัวไป
และผู้ปฏิบัติงาน 

- สถานประกอบการ
ค้าที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและสถานท่ี
สะสมและจ าหน่าย
อาหาร 

5,000 

เทศบาลฯ 

5,000 

เทศบาลฯ 

5,000 

เทศบาลฯ 

5,000 

เทศบาลฯ 

5,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละของ 

ประชาชน
ได ้

รับความ 

พึงพอใจ 

- ท าให้ผู้ประกอบการ
ค้ามีความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ
ต่าง ๆ และสามารถ
น าไปปฏิบตัิตาม
ค าแนะน า
ประกอบการแต่ละ
ประเภท 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 เงินอุดหนุนทั่วไป
ส าหรับส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจ านวนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรสีวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

- เพื่อส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจ านวนสัตว์ 
ในเขตเทศบาลต าบล
ศรีมหาโพธ ิ

- ส ารวจจ านวน
สุนัขและแมว ใน
เขตเทศบาล
ต าบล 

ศรีมหาโพธิ 

5,000 

เทศบาลฯ 

5,000 

เทศบาลฯ 

5,000 

เทศบาลฯ 

5,000 

เทศบาลฯ 

5,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละของ
ประชาชน
ไม่เกดิโรค 

- สามารถลดการ
แพร่กระจายและ
ระบาดของโรคที่เกิด
จากสัตว์ท่ีเป็นพาหะ
ของโรคต่าง ๆ ได ้

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

48 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการพัฒนา
ความรู้ทักษะ 

ด้านสมุนไพรและ
การแพทย์แผน 

ไทย 

- เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพด้วย 

สมุนไพรและ
การแพทย์แผน
ไทย 

- นักเรียน และ
ประชาชนท่ัวไป 

ในเขตเทศบาล 

25,000 

เทศบาลฯ 

25,000 

เทศบาลฯ 

25,000 

เทศบาลฯ 

25,000 

เทศบาลฯ 

25,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละของ 

ประชาชน
ได ้

รับความรู ้

- นักเรียนและ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการมีความ
ตระหนักช่วยกัน
อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผน
ไทย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

7 โครงการอาหาร
ปลอดภัย 

- เพื่อส่งเสริมใหผู้้
ปรุงและ 

ประกอบอาหารมี
ความรู้เข้าใจ 

หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร 

 - ผู้บริโภคไดร้ับ
สินค้ามีคณุภาพ 

และปลอดภัย 

- ผู้ปรุงประกอบและผู้
สัมผสัอาหาร ภายใน
เขตเทศบาลฯ 

25,000 

เทศบาลฯ 

25,000 

เทศบาลฯ 

25,000 

เทศบาลฯ 

25,000 

เทศบาลฯ 

25,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละของ 

ประชาชน 

ได้รับความ 

พึงพอใจ 

- ประชาชนได้รับ
การดูแลสุขภาพทุก
กลุ่มวัย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

49 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิต
สุขภาพกาย
ผู้สูงอายุด้วย
การแพทย์แผน
ไทยและทัศน
ศึกษาดูงาน 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิต 

และกายที่ด ี

- เพื่อลดการเกดิ
โรคซึมเศร้า 

ของผู้สูงอาย ุ

- ร้อยละ 50  ของ
ผู้สูงอาย ุ 60 ปีข้ึนไป 
ในเขตเทศบาล 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละของ 

ผู้สูงอาย ุ

มีสุขภาพ 

แข็งแรง 

- ผู้สูงอายไุดร้ับรู้การ
ดูแลสุขภาพด้าน
กายและจติที่ด ี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวมแผนงานสาธารณสุข จ านวน 8 โครงการ 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

50 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
อาสาสมัคร 

สาธารณสุข
ประจ าชุมชนและ
ทัศนศึกษา 

- เพื่อให้ อสม.ใหม่
มีความรู้ทางด้าน
สาธารณสุข  

- เพื่อให ้อสม.ใหม่
มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- อบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
ชุมชน 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละ 
60 

ของ
ผู้เข้าร่วม 

อบรม 

- อสม.มีความรู้
ทางด้านสาธารณสุข
และมีศักยภาพใน 

การปฏิบัติงานได้
อย่างดี 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้พิการ 

- เพื่อส่งเสริม
สุขภาพจิต กาย 
สังคม และจิต
วิญญาณ ผู้พิการ 
 - เพื่อให้ผู้พิการใช้
ชีวิตในสังคม 
อย่างปกติสุข 

  - ผู้พิการในพื้นที่ทุก
รายได้รับค าแนะน า
ทางการแพทย์และทีม 

สหวิชาชีพและนัก
สังคมสงเคราะห ์

30,000 

เทศบาลฯ 

30,000 

เทศบาลฯ 

30,000 

เทศบาลฯ 

30,000 

เทศบาลฯ 

30,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละ 
50 

ของผู้
พิการ 

- ผุ้สูงอายไุดร้ับรู้การ
ดูแลสุขภาพด้าน
กายและจติที่ด ี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

51 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการอบรม
ส่งเสริมสุขภาพ 

ของประชาชนคน
รักษ์สุขภาพ 

- เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง 
 - เพื่อให้ประชาชน
ได้มีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพและ
เผยแพร่ความรู้ท่ี
ได้รับกับคนใน
ครอบครัวได้ 

- ประชาชนในชุมชน 
4 ชุมชน จ านวน 
100 คน 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละ 
70 

ของผู้
มาร่วม 

ออกก าลัง 

กาย 

- ประชาชนมีความรู้
และขั้นตอนในการ
ออกก าลังกายอย่าง
ถูกวิธี 
 - ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกาย 
แข็งแรงดีขึ้นท าให้มี
สุขภาพจิตท่ีดี 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 โครงการอบรม
กลุ่มเสี่ยง 

- เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการ
ดูแลตนเอง 
- เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัย
ในชีวิตของ
ตนเอง 

- นักเรียนและ
ประชาชนในเขต 
เทศบาล จ านวน 
100 คน 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละ 
70 

ของผู้เข้า 
ร่วม

อบรม 

- ประชาชนได้รับ
ความรู้ 
 - เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
ตนเอง 
 - สร้างเครือข่าย
ในการป้องกัน 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

52 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการอบรม
ผู้น าสาธารณสุข
ประจ าชุมชนและ
ทัศนศึกษา 

- เพื่อให้ผู้น า มี
ความรู้ทางด้าน
สาธารณสุข 

- เพื่อให้ผู้น ามี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- อบรมผู้น า
สาธารณสุขและทัศน
ศึกษา ไม่น้อยกว่า 60 
คน 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 

ผู้เข้าร่วม
อบรม  

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 

- ผู้น าด้าน
สาธารณสุข มี
ความรู้ทางด้าน
สาธารณสุขและมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างด ี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานรักษา
ความสะอาด 

- เพื่อจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานรักษา
ความสะอาด 

- อบรมเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานรักษา
ความสะอาด ไม่น้อย
กว่า 30 คน 

20,000 

เทศบาลฯ 

20,000 

เทศบาลฯ 

20,000 

เทศบาลฯ 

20,000 

เทศบาลฯ 

20,000 

เทศบาลฯ 

ผู้เข้าร่วม
อบรม  

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 

- เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานรักษา
ความสะอาดได้รับ
ความรู้ทักษะเพื่อ
น าไปฏิบตัิงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

53 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการเทศบาล
พบประชาชน 

- เพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจระหว่าง
เทศบาลกับชุมชน 

- ผู้บริหารของ
เทศบาลและเจา้หน้าท่ี
ของเทศบาลฯ พบ
ประชาชน ปีละ 1 
ครั้ง 

40,000 

เทศบาลฯ 

40,000 

เทศบาลฯ 

40,000 

เทศบาลฯ 

40,000 

เทศบาลฯ 

40,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละ 
70 

ของผู้
มาร่วม 

กิจกรรม 

- ท าให้ประชาชนกบั
เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ มี
ความสัมพันธอ์ันดีต่อ
กัน เทศบาลฯรับรู้ถึง
ปัญหาต่าง ๆ ของ
ประชาชนในชุมชน 

ส านักปลดั 

8 โครงการจดัท า
แผนชุมชน  

- เพื่อรู้ปัญหาความ
ต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง 
- เพื่อแก้ไขปัญหาได้
ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน 

- จัดท าแผนชุมชน ทั้ง 
4 ชุมชน 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละ 
70 

ของผู้
มาร่วม 

กิจกรรม 

- ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้สิทธิของตน
ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 

ส านักปลดั 

9 โครงการอบรม
และทัศนศึกษา
ของ
คณะกรรมการ
ชุมชน 

- เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกล 
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างาน 
- เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

- คณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ 
จ านวน 4 ชุมชน 

100,000 

เทศบาลฯ 
100,000 

เทศบาลฯ 
100,000 

เทศบาลฯ 
100,000 

เทศบาลฯ 
100,000 

เทศบาลฯ 
ร้อยละ 

70 ของผู้
มาร่วม
กิจกรรม 

- สามารถน าความรู้
ประสบการณ์มา
ปรับปรุงงานของ
ชุมชน เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะมี
วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

54 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการส ารวจ
ข้อมูลพื้นฐาน 

- เพื่อส ารวจข้อมูล
พื้นฐานครัวเรือน 

- ครัวเรือนในเขต
เทศบาลฯ 

20,000 

เทศบาลฯ 

20,000 

เทศบาลฯ 

20,000 

เทศบาลฯ 

20,000 

เทศบาลฯ 

20,000 

เทศบาลฯ 

ส ารวจ
ครัวเรือน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 

70 

- ท าให้ทราบข้อมูล
พื้นฐานครัวเรือนใน
เขตเทศบาลฯ 

ส านักปลดั 

11 โครงการเทศบาล
ใส่ใจห่วงใยผู้
พิการ 

- เพื่อส่งเสริมและ
ผู้ดูแลผู้พิการให้มี
สุขภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
และมีก าลังใจใน
การด ารงชีวิต 

- ผู้พิการในเขต
เทศบาลต าบลศรีมหา
โพธ ิ

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละของ
ผู้พิการเข้า

ร่วม
กิจกรรม 

- ผู้พิการมีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ด ารงชีวิตในสังคม 

ส านักปลดั 

12 โครงการอบรม
ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้พิการและผูดู้แล
คนพิการ 
ผู้สูงอาย ุ

- เพื่อให้คนพิการ 
ผู้ดูแลรวมถึง
ผู้สูงอายุมีความรู้ใน
สิทธิของตนและ
วิธีการฟื้นฟู
สมรรถนะร่างกาย
ของตนเองได้อย่าง
ถูกวิธี 

- ผู้พิการและผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาลต าบลศรีมหา
โพธ ิ

100,000 

เทศบาลฯ 

100,000 

เทศบาลฯ 

100,000 

เทศบาลฯ 

100,000 

เทศบาลฯ 

100,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละของ
ผู้พิการเข้า

ร่วม
กิจกรรม 

- ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้
พิการ ผู้สูงอายุ 
สามารถให้ความ
ช่วยเหลือดูแลตนเอง 
ด ารงชีวิตร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างมี
ความสุข 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

55 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการอบรม
ส่งเสริมบทบาท
สตร ี

- เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
จัดการเรียนรู้
คุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิและ
สตร ี

- กลุ่มสตรี ในเขต
เทศบาล ไม่น้อยกว่า 
50 คน 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 

- เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการจัดการ
เรียนรูเ้สริมสร้าง
คุณค่าให้แก่สตรีใน
เขตเทศบาลฯ 

ส านักปลดั 
 
 
 
 
 

 
14 โครงการอบรม

ป้องกันยาเสพติด 
- เพื่อลดปัญหา
การระบาดของยา
เสพติดเพื่อให้
ประชาชนและ
เยาวชนตระหนัก
ในโทษของยาเสพ
ติด 

- ประชาชน และ
เยาวชน ในเขต
เทศบาลต าบลศรีมหา
โพธ ิ

90,000 
เทศบาลฯ 

90,000 
เทศบาลฯ 

90,000 
เทศบาลฯ 

90,000 
เทศบาลฯ 

90,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละของ
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

- ลดการเผยแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

56 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการส่งเสริม
และสร้างความ
อบอุ่นแก่
ครอบครัวและ
รณรงค์เพื่อลด
ปัญหาความ
รุนแรงใน
ครอบครัว 

- เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนสถาบัน
ครอบครัว ให้เกิด
ความรักความ
อบอุ่น และสรา้ง
ความเข็มแข็งแก่
ชุมชน สังคม และ
เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมแก่เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลฯ 

- ประชาชน เด็ก 
เยาวชน สตรี และ
ผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาลฯ ไม่น้อยกว่า 
60 คน 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

50,000 

เทศบาลฯ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 

- เกิดความรักความ
อบอุ่นและสร้าง
ความเข็มแข็งแก่
ชุมชนสังคม และ
เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 
แก่เด็กและเยาวชน 
ในเขตเทศบาลฯ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

57 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการจดัตั้ง
โรงเรียนผูสู้งอายุ 

- เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการจัดการ
เรียนรู้คุ้มครอง 
และพิทักษ์สิทธิ
ผู้สูงอายุ เสริมสร้าง
ศักยภาพ คุณค่าภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุให้
เป็นท่ีประจักษ์และ
ยอมรับ 

- ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลศรีมหา
โพธ ิ

1,000,000 

เทศบาลฯ 

1,000,000 

เทศบาลฯ 

1,000,000 

เทศบาลฯ 

1,000,000 

เทศบาลฯ 

1,000,000 

เทศบาลฯ 

จ านวน
ผู้สูงอายุท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

- เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการจัดการ
เรียนรูคุ้้มครอง และ
พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 
เสรมิสร้างศักยภาพ 
คุณค่าภมูิปัญญา
ผู้สูงอายุให้เป็นที่
ประจักษ์และ
ยอมรับ 

ส านักปลดั 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  16  โครงการ 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2,480,000    
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

58 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ปรับปรุงโรง 

ฆ่าสัตว ์

- เพื่อให้ไดโ้รงฆ่า
สัตว์ที่ถูกหลัก 

อนามัย 

 - เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้รับความ 

ปลอดภัย 

- ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว ์

ตามมาตรฐานของ
กรมปศุสตัว ์

500,000 

เทศบาลฯ 

500,000 

เทศบาลฯ 

500,000 

เทศบาลฯ 

500,000 

เทศบาลฯ 

500,000 

เทศบาลฯ 

ร้อยละของ 

ประชาชน 

ได้รับความ 

พึงพอใจ 

- โรงฆ่าสัตวไ์ด้
มาตรฐาน 

 - สะอาดถูก
หลักอนามัย 

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการบริโภค
เนื้อสัตว ์

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการ
ปรับปรุงตลาด
สดเทศบาล
ต าบลศรีมหา
โพธ ิ

- เพ่ือให้ได้
ตลาดถูกต้อง
ตามมาตรฐาน
ของกรม
อนามัย 

- ปรับปรุงตลาด
สดเทศบาลต าบล
ศรีมหาโพธิ 

3,000,000 
เทศบาลฯ 

3,000,000 
เทศบาลฯ 

3,000,000 
เทศบาลฯ 

3,000,000 
เทศบาลฯ 

3,000,000 
เทศบาลฯ 

จ านวนผู้มาใช้
ตลาดไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 

- ตลาดสดได้
มาตรฐาน 
- สะอาดถูกหลกั
อนามัย 
- ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การบริโภค
เนื้อสัตว์ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

รวมแผนงานการพาณิชย์  จ านวน  2  โครงการ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000    

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

59 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดังาน
วันข้ึนปีใหม่ 

- เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ด ี
ระหว่างประชาชน
กับหน่วยงานของ
รัฐ 
- เพื่อสืบสาน
ประเพณีไทย 

- จัดท าป้ายอวยพรปี
ใหม ่จ านวน  3  ป้าย 
ฯลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละ 
ของผู ้

เข้าร่วม 
งาน 

- ประชาชนมี
ความสัมพันธ์ที่ด ี
ระหว่างประชาชน
กับหน่วยงาน 
ของรัฐ 
 - ประชาชนได้สืบ
สานประเพณไีทย 

กองการศึกษา 

2 โครงการจดังาน
ประเพณ ี
สงกรานต ์

- เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 
- เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
- เพื่อส่งเสริม
สถาบันครอบครัว 

- ขบวนแห่พระ 
- สรงน้ าพระ  รดน้ า 
ขอพรผู้สูงอาย ุ

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละ 
ของผู ้

เข้าร่วม 
งาน 

- ประชาชนมีความ
สนใจประเพณีอันดี
งามและช่วยกัน 
รักษาไว้ให้เป็น
เอกลักษณ์ของชาติ
สืบไป 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

60 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการจดังาน
ประเพณ ี
ลอยกระทง 

- เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมแต ่
โบราณของไทย
เราไว ้
 - ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมประเพณี
ของท้องถิ่น 

- การประกวดต่างๆ 
เช่น นางนพมาศ , 
กระทง ฯลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละ 
ของผู ้

เข้าร่วม 
งาน 

- ประชาชนช่วย
ส่งเสริมและ 
อนุรักษ์ประเพณีอัน
ดีงามไว้ให้อนุชนรุ่น
หลังต่อไป 
 - ภาครัฐและ
ภาคเอกชนไดร้่วม 
กัน แสดงออกถึง
ความสามัคค ี

กองการศึกษา 

4 โครงการจดังาน
วันเด็ก 

- เพื่อส่งเสริม
ความรู ้
ความสามารถแก่
เด็กนักเรยีนใน
ชุมชน 
 -  เพื่อสร้างความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลินแก่เด็ก 

- จัดกิจกรรมวันเด็ก   
เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 
 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

400,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละ 
ของผู ้

เข้าร่วม 
งาน 

- เด็กเกิดความรู้มาก
ขึ้น 
 - เด็กเกิดความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

61 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการจดังาน
วันมาฆปูรม ี
ศรีปราจีน 

- เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม อันดี
งาม และท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้
คงอยู่ต่อไป 

- จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
และอุดหนุนส านักงาน
วัฒนธรรม 
จังหวัดปราจีนบรุ ี

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละ 
ของผู ้

เข้าร่วม 
งาน 

- มีวัฒนธรรมที่ดี
งาม และท านุบ ารุง
ระพุทธศาสนาให้คง
อยู่ต่อไป 

กองการศึกษา 

6 โครงการจดังาน
วันวิสาขบูชา 

- เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม อันดี
งาม และท านุบ ารุง
ระพุทธศาสนาให้คง
อยู่ 

- จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น เวียนเทียน 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละ 
ของผู ้

เข้าร่วม 
งาน 

- มีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
และท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้คง
อยู่ต่อไป 

กองการศึกษา 

7 โครงการธรรม
สัญจร 

- เพื่อให้
ประชาชนได้
ศึกษา 

ธรรมนอกสถานท่ี 
และน าความ 

รู้ที่ไดม้าปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล จ านวน  
50  คน 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละ 70  

ของ 

ประชาชน 

ที่เข้าร่วม 

โครงการ 

- ประชาชนมีความรู้
เรื่องธรรมมะ 

และน าความรู้ที่
ได้มาปรับใช้ใน 

ชีวิตประจ าวันได ้

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

62 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการจดังาน
เฉลิมฉลอง 
ลายพระหัตถ์
รัชกาลที่ 5 

- เพื่อระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
ระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 5 
 - เพื่อใหป้ระชาชน
ทราบถึงประวัติ
ความเป็นมาของ 
ต าบลศรีมหาโพธิ 

- จัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อ 
ระลึกถึงรัชกาลที่ 5 

450,000 
เทศบาลฯ 

450,000 
เทศบาลฯ 

450,000 
เทศบาลฯ 

450,000 
เทศบาลฯ 

450,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละ 
ของผู ้

เข้าร่วม 
งาน 

- ประชาชนเกิด
ความจงรักภักด ี
ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 - ประชาชนทราบ
ถึงประวัติความ
เป็นมาของ  
ต าบลศรีมหาโพธิ 

กองการศึกษา 

9 โครงการจดัหา
อุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ชุมชนใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
ศรีมหาโพธิ 

- เพื่อให้มีอุปกรณ์
ในการเล่นกีฬาได้
เหมาะสม 

- จัดหาอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลศรีมหา
โพธิ จ านวน 4 ชุมชน 

60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละ 
ของ

ประชาชน 
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 
60 

- ชุมชนแต่ละชุมชนมี
อุปกรณ์กีฬาในการ
เล่นกีฬา 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

63 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน 

- เพื่อจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน ที่
หน่วยงานอื่นๆ 
จัดการแข่งขยักีฬา 

- จัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน ท่ี
หน่วยงานอ่ืนจัดการ
แข่งขันขึ้น 

50,000 
เทศบาลฯ 

50,000 
เทศบาลฯ 

50,000 
เทศบาลฯ 

50,000 
เทศบาลฯ 

50,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละของ
พนักงาน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

- นักกีฬาท่ีเข้าร่วม
การแข่งขัน มี
สุขภาพแข็งแรง 
เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

กองการศึกษา 

11 โครงการจัดงานวนั
อนรุักษ์มรดกเทิดไท้ 
องค์สมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราช เจ้ากรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรนิธร มหา
วชิราลงกรณวรราช
ภักดี สริิกจิการิณี
พีรยพัฒน รัฐสมีา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวนัพระ
ราชสมภพ 2 เมษายน   

- เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราช เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจกัรีสิรนิธร 
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักด ีสิรกิิจการณิี
พีรยพัฒน รัฐสมีา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวนัพระ
ราชสมภพ  
2 เมษายน   

- อุดหนุนวัฒนธรรม
จังหวัดปราจีนบรุ ี

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละ 
ของ

ประชาชน 
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 
60 

- ประชาชนมีความ
รัก ความสามัคคี 
และหวงแหนสถาบัน
ส าคัญของชาติ 
- เกิดความจงรักภักดี 
และความสามัคคีของ
คนในชาติ 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

64 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน
ประชาชน ต้าน 
ยาเสพติด 

- เพื่อให้เยาวชน
ได้ห่างไกลจากยา
เสพติด 
- เป็นการส่งเสริม
ให้เยาวชนสนใจ
กีฬามากข้ึน 
- เพื่อให้เยาวชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

- ประชาชน เยาวชน
ในเขตเทศบาลฯ 

150,000 
เทศบาลฯ 

150,000 
เทศบาลฯ 

150,000 
เทศบาลฯ 

150,000 
เทศบาลฯ 

150,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละ 
ความพึง 
พอใจ 

- เยาวชนมีความ
สนใจในด้านกีฬา
เพิ่มมากข้ึนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
และท าให้ห่างไกล
ยาเสพตดิ สามารถ
ท าให้เยาวชนมี
ความสามัคคีและมี
น้ าใจเป็นนักกีฬา รู้
แพ้ รู้ชนะ และรู้
อภัย 

กองการศึกษา 

รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 12 โครงการ 2,125,000 2,125,000 2,125,000 2,125,000 2,125,000    
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

65 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
สนับสนุนอาหาร 
กลางวัน โรงเรยีน
อนุบาลศรีมหา
โพธ ิ

- เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

- นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลศรีมหาโพธิ  

1,148,000 
เทศบาลฯ 

1,148,000 
เทศบาลฯ 

1,148,000 
เทศบาลฯ 

1,148,000 
เทศบาลฯ 

1,148,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละของ 
นักเรียน 

ที่ได้รับการ 
สนับสนุน 

- นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

2 โครงการ
สนับสนุนอาหาร 
เสรมินม โรงเรียน
อนุบาลศรีมหา
โพธ ิ

- เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

- นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลศรีมหาโพธิ  

510,640 
เทศบาลฯ 

510,640 
เทศบาลฯ 

510,640 
เทศบาลฯ 

510,640 
เทศบาลฯ 

510,640 
เทศบาลฯ 

ร้อยละของ 
นักเรียน 

ที่ได้รับการ 
สนับสนุน 

- นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

66 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการสนับสนุน
อาหาร 
กลางวัน โรงเรียน
อนุบาลศรีมหาโพธิ 
(กรณีนักเรียน
เพิ่มขึ้นระหว่างภาค
เรียน) 

- เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

- นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลศรีมหาโพธิ 
เพิ่มเตมิกรณีมีนักเรียน
เพิ่มระหวา่ง
ปีงบประมาณ  

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละของ 
นักเรียน 

ที่ได้รับการ 
สนับสนุน 

- นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

4 โครงการ
สนับสนุนอาหาร 
เสรมินม โรงเรียน
อนุบาลศรีมหา
โพธ ิ(กรณี
นักเรียนเพิ่มขึ้น
ระหว่างภาค
เรียน) 

- เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

- นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลศรีมหาโพธิ 
เพิ่มเตมิกรณีมีนักเรียน
เพิ่มระหวา่ง
ปีงบประมาณ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

100,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละของ 
นักเรียน 

ที่ได้รับการ 
สนับสนุน 

- นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

รวมแผนงานการศึกษา  จ านวน  4  โครงการ 1,858,640 1,858,640 1,858,640 1,858,640 1,858,640    
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

67 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

- เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลฯ 

- ผู้สูงอายุอายุในเขต
เทศบาลต าบลศรีมหา
โพธิ ทั้ง 4 ชุมชน 

4,006,800 
เทศบาลฯ 

4,006,800 
เทศบาลฯ 

4,006,800 
เทศบาลฯ 

4,006,800 
เทศบาลฯ 

4,006,800 
เทศบาลฯ 

ร้อยละ
ของ

ผู้สูงอาย ุ

- ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการดูแล 

ส านักปลดั 

2 โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

- เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลฯ 

- ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลต าบลศรีมหา
โพธิ ทั้ง 4 ชุมชน 

36,000 
เทศบาลฯ 

36,000 
เทศบาลฯ 

36,000 
เทศบาลฯ 

36,000 
เทศบาลฯ 

36,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละ
ของผู้ป่วย

เอดส ์

- ผู้ป่วยเอดสไ์ดร้ับ
สวัสดิการดูแล 

ส านักปลดั 

3 โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

- เพื่อช่วยเหลือผู้
พิการในเขต
เทศบาลฯ 

- ผู้พิการในเขต
เทศบาลต าบลศรีมหา
โพธิ ทั้ง 4 ชุมชน 

72,000 
เทศบาลฯ 

72,000 
เทศบาลฯ 

72,000 
เทศบาลฯ 

72,000 
เทศบาลฯ 

72,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละ
ของผู้
พิการ 

- ผู้พิการไดร้ับ
สวัสดิการดูแล 

ส านักปลดั 

รวมแผนงานงบกลาง  จ านวน  3  โครงการ 4,114,800 4,114,800 4,114,800 4,114,800 4,114,800    
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

68 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุน
ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

- เพื่อให้ชุมชน
สามารถพัฒนา 
งานสาธารณสุข 
 - เพื่อให้ชุมชน
แก้ไขปัญหา 
ของชุมชนเอง 

- ชุมชนทั้ง 4 ชุมชน 
ในเขตเทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละของ 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

- ชุมชน
สามารถแก้ไข 
ปัญหาได้ตรง
ตามความ 
ต้องการ 
 - ชุมชนมี
ความสามัคคี
กัน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

- เพื่ออุดหนุนให้
ชุมชนด าเนินงาน
ตามแนว
พระราชด าริด้าน
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 ชุมชนได้รับ
เงินอุดหนุน 

- ชุมชนได้รับ
การดูแล
สุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

69 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ
ครอบครัวตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่อให้
ประชาชนด าเนิน
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ในชุมชน
เพื่อเป็นแหล่งอาหาร
และทรัพยากรของ
ชุมชน 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละของ 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

- ชุมชน
สามารถแก้ไข 
ปัญหาได้ตรง
ตามความ 
ต้องการ 
 - ชุมชนมี
ความสามัคคี
กัน 

ส านักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรม
และพัฒนา
ประสิทธิภาพผู้น า
หมู่บ้าน/ชุมชน 
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

- เพื่อให้
ประชาชนด าเนิน
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

- จัดอบรมให้ความรู้
ผู้น าชุมชน
คณะกรรมการชุมชน 
จ านวน 100 คน 

50,000 
เทศบาลฯ 

50,000 
เทศบาลฯ 

50,000 
เทศบาลฯ 

50,000 
เทศบาลฯ 

50,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละของ 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

- เสริมสร้าง
ศักยภาพ คุณค่า
ภูมิปัญญาสร้าง
แกนน าในการน า
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
เผยแพร่อย่าง
ยั่งยืน 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข็มแข็ง 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการชุมชนร่วม
ใจปลูกต้นไม้รักษา
ธรรมชาต ิ

- เพื่อให้
ประชาชนด าเนิน
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
ศรีมหาโพธ ิ

50,000 
เทศบาลฯ 

50,000 
เทศบาลฯ 

50,000 
เทศบาลฯ 

50,000 
เทศบาลฯ 

50,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละของ 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

- ส่งเสริม 
อนุรักษ์และ
ปลูกฝัง
ประชาชนรัก
และหวงแหน
ทรัพยากรและ
ธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  5  โครงการ 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000    
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

- เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาศักยภาพการ
จัดเก็บรายได ้

- การจัดเก็บ
รายได้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้ง 4 
ชุมชน ในเขต
เทศบาลฯ 

400,000 

เทศบาลฯ 
 

400,000 

เทศบาลฯ 

 

400,000 

เทศบาลฯ 
 

400,000 

เทศบาลฯ 

 

400,000 

เทศบาลฯ 
 

เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ

ในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 60 

ขึ้นไป 

- การจัดเก็บภาษี
มีรายได้เพิม่มาก
ขึ้น 

กองคลัง 

2 โครงการจดัประชุม
ประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับชุมชนและ
ระดับต าบล 

- เพื่อให้การพัฒนา
เทศบาลมีทิศทางที่
แน่นอนและการ
บริหารงานของ
เทศบาลเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลศรีมหาโพธิ 

30,000 

เทศบาลฯ 

30,000 

เทศบาลฯ 

30,000 

เทศบาลฯ 

30,000 

เทศบาลฯ 

30,000 

เทศบาลฯ 

ประชาชน
ร้อยละ 60 

เข้าร่วม
ประชุมฯ 

- สามารถแก้ไข
ปัญหาด้านต่าง ๆ 
ของประชาชนได้
ตามความ
ต้องการ 

กองยุทธศาสตร์
และ

งบประมาณ 

 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
    แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรม
ทัศนศึกษาดู 
งานของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก 

สภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล 

และลูกจ้าง 

- เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานใหด้ีขึ้น 

- จัดอบรมและ
ทัศนศึกษาดู
งาน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ  
พนักงาน 
เทศบาลและ
ลูกจ้าง 

600,000 

เทศบาลฯ 

600,000 

เทศบาลฯ 

600,000 

เทศบาลฯ 

600,000 

เทศบาลฯ 

600,000 

เทศบาลฯ 

เทศบาลม ี

ประสิทธิ 

ภาพในการ 

ปฏิบัติงาน   
ร้อยละ 

๖๐ ขึ้นไป 

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

 - การบริการของ
เทศบาลเป็นท่ี
ประทับใจของ 

ประชาชนท่ีมาใช้
บริการมากขึ้น 

ส านักปลดั 

4 โครงการจ้างเหมา
บริการท าความ
สะอาดส านักงาน
เทศบาลต าบล 
ศรีมหาโพธิ 

- เพื่อบ ารุงดูแลรักษา
และท าความสะอาด
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลศรีมหา
โพธ ิ

- จ้างเหมาดูแล
รักษาความ
สะอาดภายใน
อาคาร
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
ศรีมหาโพธิ 

160,000 
เทศบาลฯ 

160,000 
เทศบาลฯ 

160,000 
เทศบาลฯ 

160,000 
เทศบาลฯ 

160,000 
เทศบาลฯ 

เทศบาลม ี
ประสิทธิ 

ภาพในการ 
ปฏิบัติงาน   

ร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- อาคาร
ส านักงาน 
เทศบาลฯมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

73 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 4 โครงการ 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000    
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งศูนย์
กู้ชีพ กู้ภัย (ใน
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน) 

- เป็นการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยในภาวะ
ฉุกเฉิน ที่อยู่ภายใน
เขตเทศบาลต าบล
ศรีมหาโพธ ิ

- เพื่อจัดตั้ง ศูนย์
กู้ชีพกู้ภัยของ
เทศบาลต าบลศรี
มหาโพธิ 

100,000 

เทศบาลฯ 
100,000 

เทศบาลฯ 
100,000 

เทศบาลฯ 
100,000 

เทศบาลฯ 

100,000 

เทศบาลฯ 

จ านวน
ประชาชนใน
เขตเทศบาล

ฯ 

- ประชาชน
ภายในเขต
เทศบาลฯ ไดร้ับ
การช่วยเหลือ
อย่างถูกต้องและ
ทันท่วงที 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัการ
พื้นที่เสี่ยงทางถนน 

- เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ภายในเขต
เทศบาลต าบลศรี
มหาโพธิ 

- เพื่อจัดท าป้าย
เครื่องหมาย
จราจร ป้ายเตือน 
ต่างๆ และการ
จัดการจราจรบน
ท้องถนน บริเวณ 
จุดเสีย่งท่ีจะเกิด

20,000 

เทศบาลฯ 
20,000 

เทศบาลฯ 
20,000 

เทศบาลฯ 
20,000 

เทศบาลฯ 
20,000 

เทศบาลฯ 
ร้อยละของ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ 
ได้รับความ
ปลอดภัยบนท้อง
ถนน มากยิ่งข้ึน 

 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
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อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน  

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการเฝ้าระวัง
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลฯ ตา่งๆ 

- เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ภายในเขต
เทศบาลต าบลศรี
มหาโพธิ ในช่วง
เทศกาลฯ 

- จัดตั้งจุดบริการ
เฝ้าระวังป้องกัน 
การเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลฯ 

จ านวน 1 จุด 

50,000 

เทศบาลฯ 
50,000 

เทศบาลฯ 
50,000 

เทศบาลฯ 
50,000 

เทศบาลฯ 
50,000 

เทศบาลฯ 
จ านวน

ประชาชนใน
เขตเทศบาล

ฯ 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ไดร้ับ
ความปลอดภัยบน
ท้องถนน มากยิ่งข้ึน 
ในช่วงเทศกาล 

 

ส านักปลดั 

4 โครงการเพิม่
ศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
เกี่ยวกับการปฏบิัติ
หน้าท่ีให้กับ อปพร. 

- จัดโครงการ
อบรมให้กับ  
อปพร. ของ
เทศบาลต าบลศรี
มหาโพธิ   

30,000 

เทศบาลฯ 
30,000 

เทศบาลฯ 
30,000 

เทศบาลฯ 
30,000 

เทศบาลฯ 
30,000 

เทศบาลฯ 
ร้อยละของ
อปพร. ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

- อปพร.มีความรู้ 
ความสามารถ ใน
การปฏิบัติงาน เพิม่
ยิ่งข้ึน 

 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรม
และป้องกัน
ช่วยเหลือเด็กจมน้ า 

- เพื่อให้เด็ก และ
เยาวชน สามารถ
เอาตัวรอดจาก
การจมน้ า  

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน ที่เป็น
นักเรียนภายในเขต
เทศบาลต าบลศรี
มหาโพธิ ท้ัง 3 
โรงเรียน 

    90,000 

เทศบาลฯ 
90,000 

เทศบาลฯ 
    90,000 

เทศบาลฯ 
    90,000 

เทศบาลฯ 
90,000 

เทศบาลฯ 
ร้อยละของ
เด็กและ

เยาวชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

- เด็ก และเยาวชน 
สามารถเอาตัวรอด
จากการจมน้ าได ้
 

ส านักปลดั 

6 โครงการจดัตั้ง จิต
อาสาภัยพิบตัิ หรือ
ทบทวนให้กับจิต
อาสาภัยพิบตั ิ

- เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง
ให้กับจิตอาสา 

- จิตอาสาภัยพิบัติ 
ได้ฝึกทบทวน
ความรู้ 
ความสามารถ ที่

150,000 
เทศบาลฯ 

150,000 
เทศบาลฯ 

150,000 
เทศบาลฯ 

150,000 
เทศบาลฯ 

150,000 
เทศบาลฯ 

จ านวน
ประชาชนใน
เขตเทศบาล

ฯ 

-จ านวนจิตอาสา 
ภัยพิบัติ มีจ านวน
เพิ่มมากข้ึน 
-จิตอาสาภยัพิบัติ 
ได้ฝึกทบทวน

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
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- เพื่อสร้างจิต
อาสาภัยพิบตัิให้มี
จ านวนเพิ่มมาก
ขึ้น 

เคยได้รับการ
ฝึกอบรม  
- จ านวนจิตอาสา 
ภัยพิบัติ มีจ านวน
เพิ่มมากข้ึน 

ความรู้ 
ความสามารถ ที่เคย
ได้รับการฝึกอบรม 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการเฝ้าระวัง/
ให้ความรู้ เพื่อ
ป้องกันการเกิด
อัคคีภัยในชุมชน 
ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อป้องกันการ
เกิดอัคคีภัย ใน
ชุมชน ภายในเขต
เทศบาลฯ 

- ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลฯ มี
ความรู้ในการระงับ
เหตุอัคคีภยั
เบื้องต้น  

40,000 

เทศบาลฯ 
40,000 

เทศบาลฯ 
40,000 

เทศบาลฯ 
40,000 

เทศบาลฯ 
40,000 

เทศบาลฯ 
จ านวน

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลฯ มี
ความรู้ในการระงับ
เหตุอัคคีภยัเบื้องต้น 

ส านักปลดั 

8 โครงการศึกษาดู
งานป้องกัน และ

เพื่อให้เจ้าหน้าที ่ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานป้องกันและ

เจ้าหน้าท่ี  
ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงาน

50,000 

เทศบาลฯ 
50,000 

เทศบาลฯ 
50,000 

เทศบาลฯ 
50,000 

เทศบาลฯ 
50,000 

เทศบาลฯ 
จ านวน

เจ้าหน้าท่ี ท่ี
ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ ทีป่ฏิบัติงาน
เกี่ยวกบังานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
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ดับเพลิงนอก
สถานท่ี 

บรรเทาสาธารณภยั 
มีความรู้ 
ความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
โดยเฉพาะด้าน
อัคคีภัย  

ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เกี่ยวกับงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ภัย มีความรู้ 
ความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยเฉพาะ
ด้านอัคคีภัย ยิ่งขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ เทศบาล
ต าบลศรีมหาโพธิ 

- เพื่อให้บุคลากรที่
สามารถปฏบิัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจา้พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
- เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านการจัดการสา
ธารณภัยเบือ้งต้น 

- ผู้บริหาร 
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 
และประชาชน
จิตอาสาภัยพิบัติ 
เทศบาลต าบล 

130,000 
เทศบาลฯ 

130,000 
เทศบาลฯ 

130,000 
เทศบาลฯ 

130,000 
เทศบาลฯ 

130,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละ
ของ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชน/จิต
อาสาภัยพิบตัิ 
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ในพื้นที่เกิดเหตุ ได้

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
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- เพื่อสนับสนุนให้
โครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 
วปร. ในระดับพื้นที่ให้
มีความเข้มแข็งและมี
ทักษะความรู ้ความ
ช านาญในการจัดการ
ภัยพิบัต ิ

ศรีมหาโพธิ อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นระบบ
และมาตรฐาน
เดียวกัน 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน 
(หลักสูตรทบทวน) 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ให้กับ อปพร. 
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
เกิดทักษะ ความ
ช านาญสามารถแก้ไข
ปัญหาฉุกเฉินได้ 

- จัดโครงการ
ฝึกอบรมให้กับ 
อปพร. ของ
เทศบาลต าบล 
ศรีมหาโพธิ 
จ านวน 20 คน 

60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

เทศบาลม ี
ประสิทธิ 

ภาพในการ 
ปฏิบัติงาน   

ร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- อาคารป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย มีความ
สะอาด 
เรียบร้อย 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
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11 โครงการฝึกซ้อม
ดับเพลิง 

- เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

- จัดโครงการให้
ร่วมฝึก
ปฏิบัติการให้
พนักงานดับเพลิง
ทุกนาย และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มี
ความรู้และแก้ไข
ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ทันท่วงที 

60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

60,000 
เทศบาลฯ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 

60  

- ประชาชนรู้จัก
วิธีการปฏิบัติ
เบื้องต้นในเวลา
ฉุกเฉิน 
- พนักงานดับเพลิง
มีความรู้และทักษะ
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน  11  โครงการ 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000    
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมา
บริการรักษา 
ความสะอาดตลาด
สด โรงฆ่าสตัว ์

- เพื่อรักษาความ
สะอาดตลาดสด 
โรงฆ่าสัตว์ ถนน
ทางเท้า ท่ีเป็นพื้นที่

- จ้างเหมา
บริการรักษา
ความสะอาด 
ตลาดสด โรงฆ่า

1,500,000 
เทศบาลฯ 

1,500,000 
เทศบาลฯ 

1,500,000 
เทศบาลฯ 

1,500,000 
เทศบาลฯ 

1,500,000 
เทศบาลฯ 

เทศบาลม ี
ประสิทธิ 

ภาพในการ 
ปฏิบัติงาน   

- เพื่อรักษาความ
สะอาดความเป็น
ระเบียบเรียบ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
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ถนนทางเท้า ท่ีเป็น
พื้นที่สาธารณะ 
ในเขตเทศบาลต าบล
ศรีมหาโพธิ 

สาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลศรี
มหาโพธิ ให้ 
มีความสะอาด
เรียบร้อย 

สัตว์ถนนทางเท้า 
ทีเ่ป็นพื้นที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 
ต าบลศรีมหา
โพธ ิ

ร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ร้อยของตลาดสด 
โรงฆ่าสัตว์ ถนน
ทางเท้าที่เป็นพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

2 โครงการจ้างเหมา
บริการดูแล
บ ารุงรักษา
สวนสาธารณะในเขต
เทศบาลต าบล 
ศรีมหาโพธิ 

- เพื่อบ ารุงดูแล
รักษาและท าความ
สะอาด
สวนสาธารณะ 

- จ้างเหมาดูแล
บ ารุงรักษา
สวนสาธารณะใน
เขตเทศบาล
ต าบลศรีมหา
โพธ ิ

800,000 
เทศบาลฯ 

800,000 
เทศบาลฯ 

800,000 
เทศบาลฯ 

800,000 
เทศบาลฯ 

800,000 
เทศบาลฯ 

เทศบาลม ี
ประสิทธิ 

ภาพในการ 
ปฏิบัติงาน   

ร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- เพื่อดูแล
บ ารุงรักษาและท า
ความสะอาด 
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวยงาม 

กองช่าง 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน  2  โครงการ 2,300,00 2,300,00 2,300,00 2,300,00 2,300,00    
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
สร้างจิตส านึกใน
การแยกขยะ 

- เพื่อลดปริมาณขยะที่
ทิ้ง 
 - เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม
ให้กับขยะ 
 - เพื่อน าสิ่งของเหลือ
ใช้กลับมา 
ใช้ใหม ่

- นักเรียนและ
ประชาชน 
จ านวน 100  คน 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

40,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละ 70 
ของประชาชน 

เข้าร่วม 
โครงการ 

- ปริมาณขยะที่
ทิ้งลดลง 
 - ประชาชนรู้คุณ
ค่าของขยะ 
 - ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
 - ประชาชนรู้จัก
ท าปุ๋ยใช้เอง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการเรียกเก็บ
ของเสีย 
อันตรายชุมชน 

- เพื่อรวบรวมขยะ
อันตรายจากชุมชน 
 - เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมคัดแยกขยะอันตราย 
 - เพื่อควบคุมปริมาณ
ขยะอันตรายท่ีกระจาย
อยู่ในชุมชน 

- พื้นที่เทศบาล
ต าบลศรีมหาโพธิ  
มีแหล่งรวบรวม
ของเสียอันตราย 
อย่างน้อย  1 แห่ง 

25,000 
เทศบาลฯ 

25,000 
เทศบาลฯ 

25,000 
เทศบาลฯ 

25,000 
เทศบาลฯ 

25,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละของ 

ประชาชน 

พึงพอใจ 

- ขยะอันตราย
ได้รับการเก็บ 
รวบรวม และ
น าไปท าลาย 
อย่างถูกวิธี 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน  2  โครงการ 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000    

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก าจดัขยะ
หลุมเก่า 
และขยะใหม่
เทศบาลต าบล 
ศรีมหาโพธิ 

- เพื่อก าจัดขยะในหลมุ
เก่าและก าจัดขยะใหม่
ที่บ่อขยะเทศบาล 
ต าบลศรีมหาโพธิ 
 - เพื่อให้มีการลด
ผลกระทบจากชุมชน 
 - เพื่อลดการระบาด
ของโรคติดต่อ 

- ที่ท้ิงขยะของ
เทศบาลต าบล 
ศรีมหาโพธิ 

500,000 
เทศบาลฯ 

500,000 
เทศบาลฯ 

500,000 
เทศบาลฯ 

500,000 
เทศบาลฯ 

500,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละของ 
ประชาชน 
พึงพอใจ 

- มีระบบก าจัด
ขยะที่ถูกต้อง 
 - ลดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนจากบ่อขยะ
เก่าที่มีปัญหา 
เรื่องกลิ่น 
 - ลดปญัหาโลก
ร้อนและเป็น 
การควบคุมพาหะ
ของโรค 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

82 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพิ่มรายได้และจ้างแรงงานเพื่อส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานก าจัด
ขยะมูลฝอย ของ 
เทศบาลต าบลศรี
มหาโพธิ (กรณีไม่
ต่อสัญญาโครงการ 
ก าจัดขยะหลุมเก่า
และใหม่) 

- เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ
กรณไีม่ต่อสัญญา
โครงการก าจดัขยะฯ 
 - เพื่อก าจัดขยะใน
หลุมเก่าและก าจัดขยะ
ใหม่ท่ีบ่อขยะเทศบาล
ฯ 
 - เพื่อให้มีการลด
ผลกระทบด้าน 
มลพิษ 

- ที่ท้ิงขยะของ
เทศบาลต าบล 
ศรีมหาโพธิ 

500,000 
เทศบาลฯ 

500,000 
เทศบาลฯ 

500,000 
เทศบาลฯ 

500,000 
เทศบาลฯ 

500,000 
เทศบาลฯ 

ร้อยละของ 

ประชาชน 

พึงพอใจ 

- ลดผลกระทบ
ด้านมลพิษ 
 - ปริมาณขยะใน
พื้นที่ลดลง 
 - ส่งเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน  2  โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000    
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทสบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี  

83 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ประสานการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน ้าและ
บ่อพัก ถนนสาย 
3070 

- เพื่อลดปัญหาน ้า
ท่วมขังและ
ระบายน ้าฝนลงสู่
แหล่งน ้าธรรมชาติ
อย่างเป็นระบบ 
- เพื่อลด
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

- ก่อสร้างท่อระบาย
น ้าและบ่อพัก ขนาด 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
1.00 x 1.00 เมตร 
ความยาว 500.00 
เมตร 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- เพื่อ
ประสิทธิภาพ
ในการระบาย
น ้า 
- เพื่อคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทสบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี  

84 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ประสานการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
ถนนเทศบาล 
ซอย 13 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

- ปรับปรุงถนน
เทศบาล ซอย 13 ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 266 เมตร หนา 
0.05 เมตร พื นที่ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,039 
ตารางเมตร พร้อม
ยกระดับฝาบ่อพักน ้า 
จ้านวน 32 บ่อ ตาม
แบบมาตรฐานกรม
ทางหลวง 

356,600 356,600 356,600 356,600 356,600 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
มาตรฐานและ
มีความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทสบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี  

85 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ประสานการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
ถนนเทศบาล 
ซอย 15 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

- ปรับปรุงถนน
เทศบาล ซอย 15 
ผิวจราจรแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีตกว้าง 4 
เมตร ยาว 360 
เมตร หนา 0.05 
เมตร พื นที่แอสฟัสท์
ติกคอน 
กรีตไม่น้อยกว่า 
1,440 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวง 

432,300 432,300 432,300 432,300 432,300 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
มาตรฐานและ
มีความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

   

แบบ ผ.02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทสบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี  

86 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ประสานการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
ถนนเทศบาล 
ซอย 20/1 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

- ปรับปรุงถนน
เทศบาล ซอย 20/1  
ผิวจราจรแอสฟัสท์
ติกคอน 
กรีต กว้าง 4-5 
เมตร ยาว 295 
เมตร หนา 0.05 
เมตร พื นที่แอสฟัสท์
ติกคอนกรีต ไม่น้อย
กว่า 1,455 ตาราง
เมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมทาง
หลวง 

431,300 431,300 431,300 431,300 431,300 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
มาตรฐานและ
มีความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทสบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี  

87 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ประสานการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
ถนนเทศบาล 
ซอย 11 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

- ปรับปรุงถนน
เทศบาล ซอย 11  
ผิวจราจรแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีตกว้าง 4  
เมตร ยาว 134 
เมตร หนา 0.05 
เมตร พื นที่แอสฟัสท์
ติกคอน 
กรีตไม่น้อยกว่า 
536 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวง 

160,900 160,900 160,900 160,900 160,900 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
มาตรฐานและ
มีความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทสบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี  

88 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ประสานการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง
ถนนเทศบาล 
ซอย 4 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

- ปรับปรุงถนน
เทศบาล ซอย 4  ผิว
จราจรแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีตกว้าง 6  
เมตร ยาว 160 
เมตร หนา 0.05 
เมตร พื นที่แอสฟัสท์
ติกคอน 
กรีต ไม่น้อยกว่า 
960 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวง 

281,800 281,800 281,800 281,800 281,800 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
มาตรฐานและ
มีความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

   

แบบ ผ.02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทสบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี  

89 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ประสานการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง
ถนนเทศบาล 
ซอย 7 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

- ปรับปรุงถนน
เทศบาล ซอย 7  ผิว
จราจรแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีตกว้าง 5  
เมตร ยาว 137 
เมตร หนา 0.05 
เมตร พื นที่แอสฟัสท์
ติกคอน 
กรีตไม่น้อยกว่า 
685 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวง 

202,900 202,900 202,900 202,900 202,900 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
มาตรฐานและ
มีความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทสบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี  

90 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ประสานการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุง
ถนนเทศบาล 
ซอย 15/4 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

- ปรับปรุงถนน
เทศบาล ซอย 15/4  
ผิวจราจรแอสฟัสท์
ติกคอน 
กรีต กว้าง 4  เมตร 
ยาว 320 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
พื นที่แอสฟัสท์ติก 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,280 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวง 

384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
มาตรฐานและ
มีความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทสบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี  

91 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ประสานการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม  และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
ถนนเทศบาล 
ซอย 8 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

- ปรับปรุงถนน
เทศบาล ซอย 8  ผิว
จราจรแอสฟัสท์ 
ติกคอนกรีตกว้าง 6  
เมตร ยาว 132 
เมตร หนา 0.05 
เมตร พื นที่แอสฟัสท์
ติกคอน 
กรีต ไม่น้อยกว่า 
792 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวง 

232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มี
มาตรฐานและ
มีความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2566 

(บาท) 
2567 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 
1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ - ตลับเมตร แบบเลเซอร์ จ านวน 

1 ตลับ 
10,000 
เทศบาลฯ 

10,000 
เทศบาลฯ 

10,000 
เทศบาลฯ 

10,000 
เทศบาลฯ 

10,000 
เทศบาลฯ 

กองคลัง 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 

4,300 
เทศบาลฯ 

4,300 
เทศบาลฯ 

4,300 
เทศบาลฯ 

4,300 
เทศบาลฯ 

4,300 
เทศบาลฯ 

กองคลัง 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 1 เครื่อง  (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์) 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

กองคลัง 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ - เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  
800 VA จ านวน 4 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 

10,000 
เทศบาลฯ 

10,000 
เทศบาลฯ 

10,000 
เทศบาลฯ 

10,000 
เทศบาลฯ 

10,000 
เทศบาลฯ 

กองคลัง 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2566 

(บาท) 
2567 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 
5 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 

ส าหรับงานประมวลผล จ านวน  
1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 

22,000 
เทศบาลฯ 

22,000 
เทศบาลฯ 

22,000 
เทศบาลฯ 

22,000 
เทศบาลฯ 

22,000 
เทศบาลฯ 

กองวิชาการฯ 

6 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - ถังน้ าไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 
1,000 ลิตร จ านวน 2 ใบ 

14,000 
เทศบาลฯ 

14,000 
เทศบาลฯ 

14,000 
เทศบาลฯ 

14,000 
เทศบาลฯ 

14,000 
เทศบาลฯ 

กองช่าง 

7 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง - สว่านไฟฟ้า ขนาด 3/8 น้ิว  
(10 มม.) ก าลังไฟไม่น้อยกว่า 
400 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง 

3,000 
เทศบาลฯ 

3,000 
เทศบาลฯ 

3,000 
เทศบาลฯ 

3,000 
เทศบาลฯ 

3,000 
เทศบาลฯ 

กองช่าง 

8 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร - เครื่องพ่นหมอกควัน ขนิด
อัตโนมัติ จ านวน 2 เครื่อง 

118,000 
เทศบาลฯ 

118,000 
เทศบาลฯ 

118,000 
เทศบาลฯ 

118,000 
เทศบาลฯ 

118,000 
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

9 การพาณิชย ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

- พัดลม ชนิดติดผนัง ขนาด 18 
นิ้ว จ านวน 16 ตัว 

48,000 
เทศบาลฯ 

48,000 
เทศบาลฯ 

48,000 
เทศบาลฯ 

48,000 
เทศบาลฯ 

48,000 
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

10 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

- พัดลม ชนิดตั้งพื้น ขนาด 18 น้ิว 
จ านวน 2 ตัว 

6,000 
เทศบาลฯ 

6,000 
เทศบาลฯ 

6,000 
เทศบาลฯ 

6,000 
เทศบาลฯ 

6,000 
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

94 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2566 

(บาท) 
2567 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 
11 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ - เครื่องพิมพ์ Multifunction 

เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน  
1 เครื่อง  (ตามเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

15,000 
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน  
1 เครื่อง  (ตามเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 

22,000 
เทศบาลฯ 

22,000 
เทศบาลฯ 

22,000 
เทศบาลฯ 

22,000 
เทศบาลฯ 

22,000 
เทศบาลฯ 

ส านักปลดั 

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 1 เครื่อง  (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์) 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

95 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2566 

(บาท) 
2567 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 
14 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ - เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  

800 VA จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 

2,500 
เทศบาลฯ 

2,500 
เทศบาลฯ 

2,500 
เทศบาลฯ 

2,500 
เทศบาลฯ 

2,500 
เทศบาลฯ 

ส านักปลดั 

15 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน  
4 ตัว ติดตั้ง ณ ห้องประชุมอาคาร
ป้องกันฯ ช้ัน 2  

216,800 
เทศบาลฯ 

216,800 
เทศบาลฯ 

216,800 
เทศบาลฯ 

216,800 
เทศบาลฯ 

216,800 
เทศบาลฯ 

ส านักปลดั 

16 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - เก้าอี้พนักพิงบุนวม จ านวน  
1 ตัว 

3,000 
เทศบาลฯ 

3,000 
เทศบาลฯ 

3,000 
เทศบาลฯ 

3,000 
เทศบาลฯ 

3,000 
เทศบาลฯ 

ส านักปลดั 

17 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร - เลื่อยยนต์ พร้อมบาร์โซ่ ขนาด 
11.5 น้ิว ขนาดแรงม้าเครื่องยนต ์
ไม่น้อยกว่า 0.85 แรงม้า จ านวน 
2 เครื่อง 

20,000 
เทศบาลฯ 

20,000 
เทศบาลฯ 

20,000 
เทศบาลฯ 

20,000 
เทศบาลฯ 

20,000 
เทศบาลฯ 

ส านักปลดั 

18 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ - เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน  
2 เครื่อง  (ตามเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

30,000 
เทศบาลฯ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

96 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

********************* 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3 ) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

15 
2 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1  

 
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2  

 
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2  

 
 
  



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(5 ) การวิ เคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่ างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุ ด อ่ อ น ) O-Opportunity (โ อ ก า ส ) แ ล ะ T-Threat 
(อุปสรรค) 

2  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

2  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ  ในปี งบประมาณ  พ .ศ . 2557 -2560 เช่น  สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

1  

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1  

3. ยุทธศาสตร์  
3 .1  ยุ ท ธศ าส ต ร์ ข อ ง
อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3 .2  ยุ ท ธศ าส ต ร์ ข อ ง
อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น  แ ล ะ เ ช่ื อ ม โย งห ลั ก ป ระ ช ารั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0  

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จั งหวัด  และเช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 
 
 

 

 
  
 
 
 



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

5 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

5  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ อ งใด เรื่ อ งหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิ ด จากเป้ าประสงค์  ตั ว ช้ี วัด             
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5  

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5  

รวมคะแนน 100  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
**************************** 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

5 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0    5 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 

รวมคะแนน 100 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  (ใช้ก ารวิ เค ราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติ ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้ องถิ่ น โดยใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  
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5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
ชั ด เจ น น า ไป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โค ร งก ารมี ค วาม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โค ร งก ารมี ค วาม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
5 
 
 
 

 

มี วั ตถุ ป ระสงค์ ชั ด เจน  (clear objective) โครงการต้ องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคนประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม (4)  
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไป สู่  Value–Based Economy ห รื อ เศ รษ ฐกิ จที่ ขั บ เคลื่ อ น ด้ วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้ วต่ อยอดความได้ เปรียบ เชิงเปรียบ เที ยบ เช่น  ด้ าน เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
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5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
5 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความ ยากจน ห รื อก าร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการจต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 
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5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จั ดท าโครงการได้ แก่  (1 ) ความประหยั ด  (Economy) (2 ) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
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5.10 มีการประมาณการ
ราค าถู กต้ อ งต ามห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่ งใส ในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ ใน เชิ งป ระจั กษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 
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5 .1 1  มี ก า ร ก า ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มี การก าหนดดั ชนี ช้ี วั ดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
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5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5  
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