
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

           
 
 
                 

 
          
 
 
 
 

 



 

คำนำ 

  การพัฒนาที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จสูงสุด จะต้องมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงาน
ตามอำนาจและหน้าท่ีในให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

 ดังนั้น เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของเทศบาล ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา
ห้าปี โดยสามารถแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561    
เพ่ือนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 
จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน การดำเนินงานตามโครงการและกจิกรรม ตลอดจนการควบคุมติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
 
                                                                                                                                                        
   

       เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน     
                    กันยายน  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สารบญั 
 

                          หน้า 

สว่นที ่ 1 สภาพทั่วไปและขอ้มูลพ้ืนฐาน              
1. ด้านกายภาพ  

1.1 ท่ีต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล     1 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ       1 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ       1 
1.4 ลักษณะของดิน        1 
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ       1 
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้       1 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
       2.1 เขตการปกครอง        3 
       2.2 การเลือกต้ัง        3 
  3. ประชากร 
      3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร      4 
      3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร      5 
  4. สภาพทางสังคม 
      4.1 การศกึษา        8 
      4.2 สาธารณสุข        9 
      4.3 อาชญากรรม        9 
      4.4 ยาเสพติด        9 
      4.5 การสงัคมสงเคราะห์       9 
  5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
      5.1 การคมนาคมขนส่ง       9 
      5.2 การไฟฟ้า        10 
      5.3 การประปา        10 
      5.4 โทรศัพท์        10 
      5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรอืการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์   10 
  6. ระบบเศรษฐกิจ 
      6.1 การเกษตร        10 
      6.2 การประมง        10 
      6.3 การปศุสัตว์        10 
      6.4 การบริการ        10 
      6.5 การทอ่งเที่ยว        11 
      6.6 อุตสาหกรรม        11 
      6.7 การพาณิชย์และกลุม่อาชีพ      11 
      6.8 แรงงาน         12 
 
 
 



 
หน้า 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
    7.1 การนบัถือศาสนา        12 
    7.2 ประเพณีและงานประจำปี       12 
    7.3 ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น      12 
    7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก      12 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    8.1 น้ำ         12 
    8.2 ป่าไม้         13 
    8.3 ภูเขา         13 
    8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ      14 

สว่นที ่ 2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น    
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  15 
     1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  17 
     1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  19 
     1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  21 
 2. ยุทธศาสตรข์ององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น 
     2.1 วิสัยทศัน์  22 
     2.2 ยุทธศาสตร์  22 
     2.3 เป้าประสงค์  22 
     2.4 ตัวช้ีวัด  22 
     2.5 ค่าเป้าหมาย  22 
     2.6 กลยุทธ์  23 
     2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  23 
     2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์  24 
 3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
    3.1 วิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  25 
    3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  26 

สว่นที ่ 3 การนำแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ีไปสูก่ารปฏบิตัิ   
  1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนงาน      27 
  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
          -แบบ ผ.01  28 
          -แบบ ผ.01/1  30 
          -แบบ ผ.02  31  
          -แบบ ผ.02/1  91 
          -แบบ ผ.02/2  92 
          -แบบ ผ.03  103 

 
 



 
   หน้า 

สว่นที ่4  การติดตามและประเมนิผล 
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์      104 
  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ      104 
  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น       105 
  4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต     
      4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต       105 
      4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา     106 
     
   
 
 
 
 
 
 



1 
 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ของเทศบาลตำบลเขาววั-พลอยแหวน อำเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจันทบรุ ี
------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ  
1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มีพ้ืนท่ีรวม 26.50 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น ตำบลเขาวัว 16  
ตารางกิโลเมตร ตำบลพลอยแหวน 10.50 ตารางกิโลเมตร ประมาณพ้ืนท่ีท้ังหมด 16,562 ไร่ 
  สถานท่ีต้ังท่ีสำนักงาน  

: 65 หมู่ที่ 2 ถนนบ้านต้ัวล้ง-เขาวัว ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
: พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) Latitude  12.632281  และ Longitude 102.040314   
อาณาเขต  
: เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ห่างจากท่ีทำ 

การอำเภอท่าใหม่ ประมาณ 6 กิโลเมตร ตามแนวทางหลวงแผ่นดินสาย 3147 มีอาณาเขตติดต่อ ดังน้ี  
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่, ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลสีพยา-บ่อพุ อำเภอท่าใหม่ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกับตำบลท่าช้าง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ่อพุ ตำบลยายร้า ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเนินเขา  

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตร้อนช้ืน มีลมมรสุมและมีฝนตกชุกตามฤดูกาล โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 
ช่วงฤดู คือ 
  ฤดูร้อน  อยู่ระหว่างเดือน  มีนาคม - พฤษภาคม 
  ฤดูฝน  อยู่ระหว่างเดือน  พฤษภาคม - ตุลาคม 
  ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือน  พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป 
 1.4 ลักษณะของดิน 
  พ้ืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนสีแดง เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ทำสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน ลางสาด ลองกอง มังคุด สละ เป็นต้น    

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
  มีแหล่งน้ำธรรมชาติในพ้ืนท่ี เช่น หนองเตียน หนองลังกา หนองต้ัวล้ง คลองไม้หอม หว้ยมะไฟ 
คลองท่ากรวดเป็นต้น และระบบประปาหมู่บ้านในพ้ืนท่ี 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ลักษณะของป่าไม้เป็นในพ้ืนทีส่่วนใหญ่เป็นไม้ใช้สอยเช่น ต้นยางนา ต้นตะเคียน ต้นมะฮออกานี ต้นสัก 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนช่วยกันดูแล โดยจัดต้ังเป็นป่าชุมชน ให้แต่ละชุมชนช่วยกันดูแล 
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2. ดา้นการเมอืง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล รวม 15 หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็น 
ตำบลเขาวัว 8 หมู่บ้าน และตำบลพลอยแหวน 7 หมู่บ้าน มีรายละเอียด ดังนี้ 
ลำดบัที ่ หมู่ที ่ บา้น ตำบล ผูน้ำหมูบ่า้น/ตำบล  หมายเหต ุ

1 1 เขาวัว เขาวัว นายปวีณ  เพ่งจิตต์  (ผู้ใหญ่บ้าน)  
อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว - 
พลอยแหวนบางส่วน 

2 2 ต้ัวล้ง เขาวัว นายกฤศณัฎฐ์  พืชพูล  (ผู้ใหญ่บ้าน)    
3 4 เนินสูง เขาวัว นายจิตตกร  เจริญพร  (ผู้ใหญ่บ้าน) 
4 5 หนองคล้า เขาวัว นางสาวสุรางค์  ชัยยะ  (ผู้ใหญ่บ้าน) 

อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว - 
พลอยแหวนเต็มท้ังหมู่บ้าน 

5 6 หนองคล้า เขาวัว นายไสว  วิพัฒน์  (กำนัน) 
6 7 หนองคล้า เขาวัว นางภาณี  มีใหญ่  (ผู้ใหญ่บ้าน) 
7 8 หนองปรือ เขาวัว นางลูกอิน  เสาวรส  (ผู้ใหญ่บ้าน) อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว - 

พลอยแหวนบางส่วน 8 9 วังพอก เขาวัว นายธาดา  ฉวีวรรณ  (ผู้ใหญ่บ้าน) 
9 1 โป่งรัก พลอยแหวน นายจักร  สินธุไชย  (กำนัน) 

อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว - 
พลอยแหวนเต็มท้ังหมู่บ้าน 

10 2 ไร่สูง พลอยแหวน นางวัชราภรณ์  ชูเลิศ  (ผู้ใหญ่บ้าน) 
11 3 ชำฆ้อบน พลอยแหวน นายอาภากร  พลอยแหวน  (ผู้ใหญ่บ้าน) 
12 4 ห้วยระกำ พลอยแหวน นายประสิทธิ์  กสิพูล  (ผู้ใหญ่บ้าน) 
13 5 สระแก้ว พลอยแหวน นายสันทัด  คำเหลือ  (ผู้ใหญ่บ้าน) 
14 6 ชำฆ้อล่าง พลอยแหวน น.ส.กรวรรณ  วรรณสิน  (ผู้ใหญ่บ้าน) 
15 7 นาบนเนิน พลอยแหวน นายจำนอง  สาทก  (ผู้ใหญ่บ้าน) 

 

 2.2 การเลือกต้ัง 
  เขตการเลือกต้ัง แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตที่ 1 ตำบลเขาวัว และเขตที ่2 ตำบลพลอยแหวน ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 

 นายกเทศมนตรี      1 คน 
 รองนายกเทศมนตรี    2 คน 
 เลขานุการนายกเทศมนตร ี   1 คน 
 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี    1 คน 

ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย 
 ประธานสภาเทศบาล    1 คน 
 รองประธานสภาเทศบาล    1 คน 
 สมาชิกสภาเทศบาล    12  คน                                                    

(รวมประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล)     แบ่งเป็น 
 เขตตำบลเขาวัว   6 คน 
 เขตตำบลพลอยแหวน  6 คน 

 

 

   
                                                                                                                      /3. ประชากร... 



4 
 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมลูเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน)  
ตารางแสดงจำนวนประชากรของเทศบาลตำบลเขาวัว–พลอยแหวน (ย้อนหลัง 3 ปี/พ.ศ. 2562 - 2564)  

ตำบล 
ณ เดือนธันวาคม  2562 ณ เดือนธันวาคม  2563 ณ เดือนสิงหาคม  2564 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

เขาวัว 914 963 1,877 906 952 1,858 902 955 1,857 
พลอยแหวน 850 875 1,725 859 882 1,741 863 891 1,754 

รวม  1,764 1,838 3,602 1,765 1,834 3,599 1,765 1,846 3,611 
     ทีม่า : http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ 

ตารางแสดงประชากรของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ณ เดือนสงิหาคม 2564) 
ตำบลเขาวัว 

หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 

หมู่ท่ี 1 บ้านเขาวัว 44 48 56 104 

หมู่ท่ี 2 บ้านต้ัวล้ง 27 8 11 19 

หมู่ท่ี 4 บ้านเนินสูง 100 64 65 129 

หมู่ท่ี 5 บ้านหนองคล้า 87 100 108 208 

หมู่ท่ี 6 บ้านหนองคล้า 222 277 291 568 

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองคล้า 35 47 53 100 

หมู่ท่ี 8 บ้านหนองปรือ 7 17 17 34 

หมู่ท่ี 9 บ้านวังพอก 400 341 354 695 

รวม 922 902 955 1,857 
ตำบลพลอยแหวน 

หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 

หมู่ท่ี 1 บ้านโป่งรัก 84 110 91 201 

หมู่ท่ี 2 บ้านไร่สูง 315 217 230 447 

หมู่ท่ี 3 บ้านชำฆ้อ  52 57 64 121 

หมู่ท่ี 4 บ้านห้วยระกำ 86 96 99 195 

หมู่ท่ี 5 บ้านสระแก้ว 96 140 106 246 

หมู่ท่ี 6 บ้านชำฆ้อ  168 145 193 338 

หมู่ท่ี 7 บ้านนาบนเนิน 75 98 108 206 

รวม 876 863 891 1,754 
     ทีม่า : http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ 

/3.2 ช่วงอายุ... 
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร (ณ เดือนสิงหาคม 2564) 

ตำบลเขาววั 

ชว่งอาย ุ เพศชาย 
(คน) 

คดิเปน็ 
(%) 

เพศหญงิ 
(คน) 

คดิเปน็ 
(%) 

รวม 
(คน) 

คดิเปน็  
(%) 

00 - 04 ปี  44 70.97 18 29.03 62 3.34 
05 - 09 ปี  36 43.37 47 56.63 83 4.47 
10 - 14 ปี  38 44.71 47 55.29 85 4.58 
15 - 19 ปี  43 50.00 43 50.00 86 4.63 
20 - 24 ปี  58 51.79 54 48.21 112 6.03 
25 - 29 ปี  74 56.92 56 43.08 130 7.00 
30 - 34 ปี  63 50.81 51 49.19 124 6.68 
35 - 39 ปี  63 52.94 56 47.06 119 6.41 
40 - 44 ปี  59 48.76 62 51.24 121 6.52 
45 - 49 ปี  67 43.79 86 56.21 153 8.24 
50 - 54 ปี  80 50.96 77 49.04 157 8.45 
55 - 59 ปี  74 44.31 93 55.69 167 8.99 
60 - 64 ปี  64 46.04 75 53.96 139 7.94 
65 - 69 ปี  53 46.09 62 53.91 115 6.19 
70 - 74 ปี  40 47.62 44 52.38 84 4.52 
75 - 79 ปี  18 43.90 23 56.10 41 2.21 

80+ ปี 28 34.44 51 64.56 79 4.25 
รวม 902 48.57 955 51.43 1,857 100 

 

ตำบลพลอยแหวน  

ชว่งอาย ุ เพศชาย 
(คน) 

คดิเปน็ 
(%) 

เพศหญงิ 
(คน) 

คดิเปน็ 
(%) 

รวม 
(คน) 

คดิเปน็  
(%) 

00 - 04 ปี  43 58.90 30 41.10 73 4.16 
05 - 09 ปี  55 59.78 37 40.22 92 5.25 
10 - 14 ปี  52 59.77 35 40.23 87 4.96 
15 - 19 ปี  42 52.50 38 47.50 80 4.56 
20 - 24 ปี  44 52.38 40 47.62 84 4.79 
25 - 29 ปี  49 41.88 68 58.12 117 6.67 
30 - 34 ปี  45 38.14 73 61.86 118 6.73 
35 - 39 ปี  66 55.93 52 44.07 118 6.73 
40 - 44 ปี  71 50.35 70 49.65 141 8.04 
45 - 49 ปี  69 53.08 61 46.92 130 7.41 
50 - 54 ปี  73 52.90 65 47.10 138 7.87 
55 - 59 ปี  74 47.44 82 52.56 156 8.89 
60 - 64 ปี  68 50.37 67 49.63 135 7.70 
65 - 69 ปี  38 39.58 58 60.42 96 5.47 
70 - 74 ปี  29 42.03 40 57.97 69 3.93 
75 - 79 ปี  13 37.14 22 62.86 35 2.00 

80+ ปี 32 37.65 53 62.35 85 4.85 
รวม 863 49.20 891 50.80 1,754 100 

     ทีม่า : http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ 
/การวิเคราะห์... 
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การวิเคราะหแ์นวโนม้ประชากรโดยจำแนกเป็นช่วงอาย/ุเดอืนสงิหาคม 2564 
ประชากรตำบลเขาวัว 

 
 

ประชากรตำบลพลอยแหวน 

 
 

/ผลการวิเคราะห์… 
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ผลการวิเคราะหแ์นวโนม้ประชากรตำบลเขาวัวและตำบลพลอยแหวน 

จากปิรามิดประชากรตำบลเขาวัวและตำบลพลอยแหวนสามารถวิเคราะห์แนวโน้มได้ ดังน้ี 

ภาวะปัจจุบัน 
1. มีประชากรในวัยเด็กจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับวัยผู้สูงอายุ แสดงว่ามีอัตราการเกิดของประชากรต่ำ  
2. ประชากรในวัยทำงานถึงวัยกลางคนมีจำนวนมาก 
3. ประชากรในวัยผู้สูงอายุมีจำนวนมาก 

ผลการคาดการณ์ในระยะอีก 20 ปีข้างหน้า 
1. จะมีประชากรในวัยทำงานลดลง 
2. ผู้สูงอายุจะมีจำนวนมากขึ้น  

ทิศทางการพัฒนาจากแนวโน้มประประชากร 
-จากอัตราการเกิดของประชากรต่ำทำให้ไม่จำเป็นต้องเพ่ิมสถานศึกษาหรือจัดให้มีสถานศึกษา ถ้าในปัจจุบัน 

มีอยู่อย่างเพียงพอแล้ว และจากอัตราการเกิดในจำนวนน้อยน้ีจะส่งผลกระกระทบต่อประชากรในวัยแรงงานในอนาคต 
ทำให้ขาดแคลน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยปัจจุบันมีการจ้างแรงงานนอกพ้ืนท่ีหรือนำเข้าแรงงานจาก
ต่างประเทศมากขึ้น โดยต้ังแต่ปี 2559 ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่าง
เต็มรูปแบบทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ซึ่งพ้ืนที่ตำบลเขาวัวและตำบลพลอยแหวน มีความจำเป็นต้อง
ใช้แรงงานในการทำสวนผลไม้ และการเกษตรต่างๆ และในระยะข้างหน้าจะมีประชากรในวัยสูงอายุจำนวนมาก ส่งผล
ให้เทศบาลต้องใช้งบประมาณในการดูแลด้านสาธารณสุขและจัดสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้สูงอายุมากขึ้น อาจทำให้
งบประมาณในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ลดลง ดังนั้น จึงต้องส่งเสริมการวางแผนครอบครัว เพ่ือให้ประชากรแต่ละช่วงวัยมี
ความใกล้เคียงกัน จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว 
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4. สภาพทางสงัคม 
 4.1 การศึกษา 

 ระดับการศึกษา ปี 2564 ของประชาชนท่ีอาศัยอยู่จริง ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลเขาวัว–พลอยแหวน ดังน้ี 

ตำบลเขาวัว 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม 
(คน) 

คิดเป็น 
(%) ชาย 

(คน) 
คิดเป็น 

(%) 
หญงิ 
(คน) 

คิดเป็น 
(%) 

ไม่เคยศึกษา 17 1.48 9 0.78 26 2.26 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 7 0.61 8 0.70 15 1.31 
ต่ำกว่าช้ันประถมศึกษา 26 2.26 26 2.26 52 4.53 
จบช้ันประถมศึกษา (ป.4,ป.7,ป.6) 189 16.45 253 22.02 442 38.47 
มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ. 1-3, ม.1-3) 74 6.44 72 6.27 146 12.71 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 4-5, ม. 4-6, ปวช.) 68 5.92 77 6.70 145 12.62 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 29 2.52 12 1.04 41 3.57 
ปริญญาตรี หรอืเทียบเท่า 121 10.53 131 11.40 252 21.93 
สูงกว่าปริญญาตรี 15 1.31 15 1.31 30 2.61 

รวม 546 47.52 603 52.48 1,149 100 
 

ตำบลพลอยแหวน 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม 
(คน) 

คิดเป็น 
(%) ชาย 

(คน) 
คิดเป็น 

(%) 
หญงิ 
(คน) 

คิดเป็น 
(%) 

ไม่เคยศึกษา 20 1.62 19 1.54 39 3.17 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 14 1.14 11 0.89 25 2.03 
ต่ำกว่าช้ันประถมศึกษา 22 1.79 21 1.70 43 3.49 
จบช้ันประถมศึกษา (ป.4,ป.7,ป.6) 166 13.47 238 19.32 404 32.79 
มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ. 1-3, ม.1-3) 92 7.47 55 4.46 147 11.93 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 4-5, ม. 4-6, ปวช.) 111 9.01 92 7.47 203 16.48 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 41 3.33 25 2.03 66 5.36 
ปริญญาตรี หรอืเทียบเท่า 94 7.63 183 14.85 277 22.48 
สูงกว่าปริญญาตรี 10 0.81 18 1.46 28 2.27 

รวม 570 46.27 662 53.73 1,232 100 

ท่ีมา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ 
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4.2 สาธารณสุข 
 ปัจจุบันโรคติดต่อที่เกิดระบาดทั่วโลกรวมทัง้ประเทศไทยในแทบทุกพ้ืนท่ี เกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้างทั้งในระดับประเทศและในพ้ืนท่ี ซึ่งโรคดังกลา่วน้ีส่งผลกระทบต่อการดำรง 
ชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนและระบบเศรษฐกิจที่ถดถอยในระดับพ้ืนท่ีจนถึงระดับประเทศ  

ท้ังนี้ การดำเนินการด้านสาธารณสุขของเทศบาลฯ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ได้ดำเนินการบูรณาการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ร่วมกับหน่วยสาธารณสุขและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ให้เป็นไปตามนโยบายและ
มาตรการที่ภาครัฐกำหนด 

ส่วนโรคติดต่ออ่ืนๆ ท่ีพบการระบาดตามฤดูกาล เช่น ไข้เลอืดออก โรคชิคุนกุนยา จะระบาดในช่วงฤดูฝน 
และสำหรับโรคไม่ติดต่อที่พบผู้ป่วยในพ้ืนท่ี เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยในพ้ืนท่ีเทศบาล
ตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มีหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตำบล
พลอยแหวน และพ้ืนท่ีคาบเกี่ยวอีก 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวัว มีอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน จำนวน 84 คน 

4.3 อาชญากรรม 
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อาชญากรรมส่วนมากท่ีพบ จะเป็นการโจรกรรมเครื่องสูบน้ำ 

สายไฟ และผลผลิตทางการเกษตร แต่มีจำนวนความถ่ีในการโจรกรรมไม่มากนัก 

 4.4 ยาเสพติด 
 สถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนท่ีตำบลเขาวัวและตำบลพลอยแหวน การดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระยะที่ผ่านมา โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ฝ่ายปกครองและเทศบาล ได้ร่วมกันป้องกันเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการออกตรวจตราในพ้ืนท่ีร่วมกัน และสง่เสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างความ
เข้มแข็งให้หมู่บ้าน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลเขาวัว–พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการดำเนินการตามนโยบาย
รัฐบาล ดังน้ี 

(1) โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สงูอายุ จำนวน 776 ราย  
  (2) โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสงัคมให้แก่คนพิการ หรือทุพพลภาพเสริมและ
สนับสนุน จำนวน 104 ราย 

(3) โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 9 ราย 
(4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือสงเคราะห์ครัวเรือนยากไร้ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี   

5. ระบบบรกิารพืน้ฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

(1) ถนน จำนวน 107 สาย (ระยะทางรวมทั้งสิ้น 66.662 กม.) 
(2) สะพาน จำนวน 8 แห่ง (1.สะพานตาเป๊ก ม.7 ต.พลอยแหวน/2.สะพานวังหินด่าน (คลองท่า 

กรวด) ม.5, 6 ต.เขาวัว/3.สะพานห้วยระกำ ม.4 ต.พลอยแหวน/4.สะพานคลองวัดสระแก้ว ม.5 ต.พลอยแหวน 
บริเวณหน้าวัดสระแก้ว/5.สะพานคลองวัดสระแก้ว ม.5 ต.พลอยแหวน บริเวณหน้าศาลาหมู่บ้าน/6.สะพานคลองท่า
กรวด ม.4 ต.เขาวัว/7.สะพานคลองท่ากรวด ม.9 ต.เขาวัว/8.สะพานลิง (คลองท่ากรวด) ม.2 ต.พลอยแหวน) 
 

/5.2 การไฟฟ้า… 
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 5.2 การไฟฟ้า 
 ในพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มีไฟฟ้าครอบคลุมพ้ืนท่ีทัง้ตำบลเขาวัวและพลอยแหวน 

 5.3 การประปา 
 ในพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มีประปาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังตำบลเขาวัวและ
พลอยแหวน (ประปาหมู่บ้าน) ซึ่งมีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียง 

 5.4 โทรศัพท์ 
 มีระบบเครือข่ายในการให้บรกิารโทรศัพท์มอืถือครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 
และจุดบริการโทรศัพท์สาธารณะตามร้านค้าท่ัวไปให้บริการในพื้นท่ี 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนสง่ และวัสดุ ครภัุณฑ์ 
ไปรษณีย์ท่าใหม่และบริการขนส่งภาคเอกชน ให้บริการครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของเทศบาลตำบลเขาวัว-

พลอยแหวน 

6. ระบบเศรษฐกจิ 

 6.1 การเกษตร 
 เป็นอาชีพหลักของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมปลูกผลไม้ เช่น 
ทุเรียน มังคุด สละ เงาะ ลองกอง เป็นต้น  

 6.2 การประมง 
  - ไม่ม ี- 

 6.3 การปศุสตัว์ 
 ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวนส่วนใหญ่เป็นการปศุสัตว์ขนาดเล็ก เช่น ไก่ เป็ด ฯ 

 6.4 การบริการ 
  หน่วยบริการในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน มีโดยสังเขป ดังนี้ 

1. สถานีบริการน้ำมัน/ก๊าซ 
ลำดบัที ่ สถานบีรกิารนำ้มัน/ก๊าซ ทีต่ัง้ 

1 ป้ัมน้ำมันสงวนสิน (บริการท้ังน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ) 61/11 ม.9 ต.เขาวัว 
2 ป้ัมน้ำมันอรสา 87/2 ม.9 ต.เขาวัว 
3 หจก.เกษมแก๊ส 61/5 ม.9 ต.เขาวัว 
4 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 135/1 ม.4 ต.เขาวัว 
5 บริษัทตากสินม่ันคงมหาโชคจำกัด แก๊ส 64/3 ม.6 ต.เขาวัว 

2. สถานประกอบการขนาดย่อมฯ  
ลำดบัที ่ สถานประกอบการขนาดย่อม ทีต่ัง้ 

1 บจก.จันทบุรี ฟรุ้ต โปรดักส์ 33/2 ม.5 ต.เขาวัว 
2 โรงงานทำสละลอยแก้ว 108/1 ม.9 ต.เขาวัว 
3 บจก.ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง 17 ม.2 ต.พลอยแหวน 
4 โกดังสินค้า เอ 20  16/4 ม.9 .เขาวัว 
5 ร้านแพนเฟอร์นิเจอร ์ 26/8 ม.2 ต.พลอยแหวน 
6 พันธมิตรค้าของเก่า 64/1 ม.6 ต.เขาวัว 

/3. บริษัท… 
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3. บริษัทฯ 
ลำดบัที ่ บรษิทั/โชว์รมู ทีต่ัง้ 

1 บจก.นิวแมน 31/2 ม.9 ต.เขาวัว 
2 บจก.โฮมเซรามิค  47 ม.9 ต.เขาวัว 
3 บมจ.โกลบอลเฮ้าส์ 83 ม.6 ต.เขาวัว 
4 บจก.นิวัฒน์การยาง 45 ม.5 ต.เขาวัว 
5 บจก.ห้องเย็นธรรมแสง 61/8 ม.9 ต.เขาวัว 
6 บจก.ทูคอนซูเมอร์ 35/1 ม.2 ต.พลอยแหวน 

 

4. สถานประกอบการด้านห้องพัก  โรงแรม รีสอร์ทฯ 
ลำดบัที ่ สถานประกอบการด้านห้องพกั ทีต่ัง้ 

1 ฮันนีโฮม รีสอร์ท 31/2 ม.4 ต.เขาวัว 
2 ปอแก้ว รีสอรท์ 47 ม.9 ต.เขาวัว 
3 ณัฐกนก รสีอรท์ 31/1 ม.6 ต.เขาวัว 
4 ชิดจันทร์  รีสอร์ท 55 ม.9 ต.เขาวัว 
5 ไฮฮิล  รีสอรท์ 15/3 ม.4 ต.เขาวัว 

6.5 การท่องเท่ียว 
 ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน มีแหล่งท่องเท่ียว จำนวน 2 แห่ง คือ 

 - โบราณสถานเขาพลอยแหวน  ต้ังอยู่ท่ี  หมู่ 4 ตำบลพลอยแหวน 
 - บ่อน้ำศักด์ิสทิธ์ิ    ต้ังอยู่ท่ี  หมู่ 6 ตำบลพลอยแหวน 

 6.6 อุตสาหกรรม 
 ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมและอุตสาหกรรมครัวเรือน 
เช่น บรษัิทจำกดั จันทบุรีฟรุ๊ตโปรดักส ์ประกอบการแปรรูปผลไม ้และโรงงานทำสละลอยแก้ว ประกอบการแปรรูปผลไม้ 

 6.7 การพานิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 การพานิชย์ ประกอบด้วย 

โรงเก็บผลผลิตทางการเกษตร   1 แห่ง 
 โรงฆ่าสัตว์     1 แห่ง (ต้ังอยู่ท่ี หมู่ 5 ต.พลอยแหวน) 

ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร 1     แห่ง (ต้ังอยู่ท่ี หมู่ 4 ต.เขาวัว (ตลาดแม่พิมพ์)) 
 ร้านค้าส่ง     1 แห่ง   

ร้านค้าปลีก             15 แห่ง 
ร้านรับซ่อมยานยนต์    7 แห่ง  
ล้งผลไม ้(บริเวณโดยรอบตลาดแม่พิมพ์)  28 แห่ง 

 ร้านค้าส่ง/ร้านค้าปลีก    10 แห่ง 

   กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย   

ลำดบัที ่ ชื่อกลุม่/องคก์ร ประธานกลุม่ 
ทีต่ัง้ 

หมูท่ี ่ ตำบล 
1 กลุ่มปุ๋ยอินทรย์ีชีวภาพ นางสุขมณี  เพ่งจิตต์ 1 เขาวัว 
2 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ นายสมศักด์ิ  หนูเลี้ยง 5 พลอยแหวน 

/6.8 แรงงาน… 
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6.8 แรงงาน 
 สภาพแรงงานในพ้ืนที่เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานในพ้ืนทีแ่ละมแีรงงานต่างด้าว 
บางส่วน และจะเพ่ิมปริมาณในช่วงฤดูผลไม้ โดยจะมีแรงงานต่างด้าวเพ่ิมมากขึ้น 

7. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
 7.1 การนับถอืศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญใ่นพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ นับถือศาสนา
คริสต์ และศาสนาอ่ืนๆ 

7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน มีประเพณีและงานประจำปีท่ีสำคัญ ได้แก ่ประเพณีสืบสานการ

ก่อเจดีย์ทราย ประเพณีลอยกระทง ประเพณีการทำบุญเข้าพรรษา-ออกพรรษา งานนมัสการพระบรมธาตุ “รัตนคีรี
เจดีย์”และปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองวัดเขาพลอยแหวน งานทำบุญบ่อน้ำศักด์ิสิทธ์ิ  

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสำคญัในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน คือการมูลข้าว เป็นการดูเรื่องราวการเจ็บป่วย 
ดูของหาย หรืออ่ืนๆ ซึ่งเป็นความเช่ือของคนในท้องถิ่น โดยการนำข้าวมาแกว่งไปกับมีดหมอเป็นการถามเอากับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 
ท่ีสืบทอดต่อกนัมา และยังมหีมอชาวบ้านหรือแพทย์แผนไทย ซึ่งมีการปรงุยาแผนโบราณ สำหรับการรักษา โรคพ้ืนบ้าน 
การปรุงยาสูตรโบราณบำรุงร่างกาย และยังมีการแปรรูปผลไม้ เช่น กลุม่การทำสละลอยแก้ว ฯ เป็นต้น 

  -ภาษาถิ่น 
ภาษาท่ีใช้ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนใช้ เป็นภาษาไทยแบบภาคกลางเป็นภาษาทางราชการ 

และใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามภาษาไทยที่ใช้พูดนั้นจะมีสำเนียงและหางเสียงท่ีแปลกจากภาษาไทยภาค
กลางมีคำบางคำที่เป็นภาษาถิ่นเฉพาะ เช่น การใช้คำว่า ฮิ เป็นคำสร้อย การเรียกยายว่า แมะ เป็นต้น  

 7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 -สินค้าพ้ืนเมือง 
 สินค้าพ้ืนเมืองที่เป็นท่ีขึ้นช่ือคือลางสาด และลางสาดชำฆ้อ ซึ่งในอดีตเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนมี
การปลูกอยู่เป็นบริเวณกว้าง แต่ในปัจจุบันเหลืออยู่ไม่มากนัก เน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
ส่วนใหญ่หันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

-ของท่ีระลึก/ของฝาก 
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มีแหล่งของฝาก OTOP คือบริษัท ฟรุ๊ต โปรดักส์ เป็นแหล่งแปรรูปผลไม้ 

ท้ังทอดกรอบ อบ และกวน ฯลฯ นับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งที่มีความสำคัญของท้องถิน่ ส่วนใครท่ีผ่านไปมาเส้นสขุุมวิท 
ก็ยังมีร้านของฝากริมถนนซึ่งคนนิยมแวะพักรถจับจ่ายหาของฝาก อาทิเช่น สละ ทุเรียน ของแห้งๆ ให้ได้เลือกกันมากมาย 

8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 8.1 ทรัพยากรน้ำ 

 ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนมีแหล่งน้ำ/สระน้ำสาธารณะ จำนวน 16 แห่ง ท่ีสำคัญ ดังน้ี 
1. หนองจระเข ้บ้านไร่สูง หมู่ที ่2 ตำบลพลอยแหวน มีพ้ืนท่ี 7 ไร่ 0 งาน 
2. หนองช้างตาย บ้านไร่สูง หมู่ท่ี 2 ตำบลพลอยแหวน มีพ้ืนที ่5 ไร ่2 งาน 
3. หนองมะม่วง บ้านไร่สูง หมู่ท่ี 2 ตำบลพลอยแหวน มีพ้ืนท่ี 1 ไร ่2 งาน 
4. หนองลังกา บ้านไร่สูง หมู่ท่ี 2 ตำบลพลอยแหวน มีพ้ืนที ่13 ไร่ 0 งาน 

/5. ห้วยระกำ… 



13 
 

5. ห้วยระกำ บ้านห้วยระกำ หมูท่ี่ 4 ตำบลพลอยแหวน  
6. หนองชุมแสง บ้านสระแก้ว  หมู่ท่ี 5 ตำบลพลอยแหวน มีพ้ืนที่ 7 ไร ่1 งาน 
7. ห้วงมะไฟ บ้านสระแก้ว หมู่ที ่5 ตำบลพลอยแหวน 
8. หนองแฟบ บ้านนาบนเนนิ หมู่ท่ี 7 ตำบลพลอยแหวน มีพ้ืนที่ 1 ไร ่2 งาน 
9. หนองตะเกรา บ้านนาบนเนนิ หมู่ที ่7 ตำบลพลอยแหวน มีพ้ืนที่ 1 ไร ่2 งาน 
10. หนองบัว บ้านนาบนเนิน หมู่ท่ี 7 ตำบลพลอยแหวน มีพ้ืนท่ี 11 ไร ่1 งาน 
11. หนองต้ัวล้ง บ้านหนองคล้า หมู่ท่ี 5 ตำบลเขาวัว มีพ้ืนที ่7 ไร่ 3 งาน 
12. หนองเตียน บ้านหนองคา้ หมูท่ี่ 6 ตำบลเขาวัว มีพ้ืนที ่10 ไร่ 2 งาน 
13. หนองตะเกรา บ้านหนองคล้า หมู่ท่ี 6 ตำบลเขาวัว มีพ้ืนที ่4 ไร่ 2 งาน 
14. คลองทราย บ้านหนองคล้า หมู่ท่ี 6 ตำบลเขาวัว  
15. คลองไม้หอม บ้านหนองคล้า หมู่ท่ี 6 ตำบลเขาวัว 
16. หนองคล้า บ้านหนองคล้า หมู่ท่ี 6 ตำบลเขาวัว  
17. คลองกำยาน บา้นวังพอก หมูท่ี่ 9 ตำบลเขาวัว 

ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้น้ำได้ร้อยละ 60%  แหล่งน้ำ/สระน้ำในสวนสามารถใช้ได้ร้อยละ 50% ของพ้ืนที ่

8.2 ทรัพยากรป่าไม้ 
เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มีพ้ืนท่ีรวม 26.50 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น ตำบลเขาวัว 16  

ตารางกิโลเมตร ตำบลพลอยแหวน 10.50 ตารางกิโลเมตร ประมาณพ้ืนท่ีท้ังหมด 16,562 ไร่ มีพ้ืนท่ีป่าไม้ท้ังหมด  
จำนวน 777 ไร่ 1 งาน หรือปริมาณร้อยละ 4.7 % ของพื้นท่ีท้ังหมด พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตร ปลูกสวน
ผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน  ยางพารา สละ และลองกอง เขตพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน แบ่ง
ออกเป็น 2 ตำบล ดังนี้ 

-ตำบลพลอยแหวน มีป่าไม้ จำนวน 3 แห่ง มีพ้ืนท่ีป่าไม้ท้ังสิ้น 488 ไร ่1 งาน ดังน้ี 
1. เขาสิงห์ อยู่ในเขตพ้ืนที ่หมู่ท่ี 2 ตำบลพลอยแหวน มีพ้ืนที่ป่าไม้ 167 ไร ่1 งาน 
2. ป่าไม้ชุมชนเขาพลอยแหวน มีพ้ืนท่ีป่าไม ้305 ไร่ อยู่ในเขตพ้ืนท่ี หมูท่ี่ 4 ตำบลพลอยแหวน  
3. ป่าไม้ชุมชนเขาน้อย มีพ้ืนท่ีป่าไม้ 16 ไร ่อยู่ในเขตพ้ืนท่ี หมูท่ี่ 6 ตำบลพลอยแหวน  

-ตำบลเขาวัว มีป่าไม้ จำนวน 5 แห่ง ดังน้ี พ้ืนท่ีป่าท้ังสิ้น 289 ดังน้ี 
1. เขาวัว มีพ้ืนที่ป่าไม้ 74 ไร่ อยูใ่นเขตพ้ืนที่ หมู่ที ่1 และหมู่ท่ี 7  ตำบลเขาวัว 
2. เขาป่าหมาก มีพ้ืนท่ีป่าไม้ 65 ไร ่อยู่ในเขตพ้ืนท่ี หมู่ที ่6 ตำบลเขาวัว 
3. ป่าไม้เขาหินขาว มีพ้ืนท่ีป่าไม้ 20 ไร ่อยู่ในเขตพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 9 ตำบลเขาวัว 
4. ป่าเขาน้อย มีพ้ืนท่ีป่าไม้ 35 ไร่ อยูใ่นเขตพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 9 ตำบลเขาวัว 
5. ป่าเขาตานก มีพ้ืนที่ป่าไม ้95 ไร ่อยู่ในเขตพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 9 ตำบลเขาวัว 

8.3 ทรัพยากรภูเขา  
ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนมีภูเขา ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 4 ลกูดังนี้ 
1. เขาวัว อยู่ในเขตพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1 และหมู่ที ่7  ตำบลเขาวัว มีพ้ืนท่ี 74 ไร ่
2. เขาป่าหมาก  อยู่ในเขตพ้ืนท่ี หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว มีพ้ืนท่ี 65 ไร่ 
3. เขาสิงห์ อยู่ในเขตพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 2 ตำบลพลอยแหวน มีพ้ืนที่ 167 ไร ่1 งาน 
4. เขาพลอยแหวน อยู่ในเขตพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 4 ตำบลพลอยแหวน มีพ้ืนที ่305 ไร่ 

 
/8.4 คุณภาพ… 
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8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ลักษณะโดยท่ัวไปของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน โดยเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อยู่

ในอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งต้ังอยู่ในเขตที่มีอากาศร้อนช้ืน มีฝนตกชุกต้ังแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน  
จังหวัดจันทบุรีอยู่ใกล้เขตชายฝั่งทะเลจึงได้รับอิทธิพลจากลมทะเล ทำให้อากาศไม่ร้อนจัดนักในฤดูร้อนและฤดูหนาว
อากาศก็ไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป ี27.4 องศา
เซลเซียส โดยรวมแล้วเป็นจังหวัดท่ีน่าอยู่อาศัยเพราะทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีพลเมืองไม่มาก อากาศ
ค่อนข้างดี มีพืชพันธ์ุอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนท่ี 2...  
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 คติพจน์ประจำชาติ  “มั่นคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” 
ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ 

และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองและมีความย่ังยืน 
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำาของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากน้ี ยังมีความสมบูรณ์ในทุน   
ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเน่ืองไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาทีส่ามารถสร้างความเจรญิ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างย่ังยืน ไม่ใช้ทรพัยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถใน
การรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ย่ังยืน ทรพัยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมนีโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน 
และใหค้วามสำคัญกับการมสี่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาในระยะ 20 ปี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(1) การรกัษาความสงบภายในประเทศ 
(2) การป้องกันและแก้ไขปญัหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

/(3) การพัฒนา… 
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(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ 
มั่นคงของชาติ 
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง 
องค์กรภาครัฐและท่ีมใิช่ภาครัฐ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
 (2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว 
(4) โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนษุย์ 
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพ่ิมขดีความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น 
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลงังาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง 
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(2) ภาครัฐบรหิารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยง 
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน 

/มีส่วนร่วม… 
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มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลกัคุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสำนึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมายมคีวามสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจำเป็น 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 1.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 
หลักการสำคญัของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุง่บรรลุเปูาหมายในระยะ ๕ ปี ท่ีจะสามารถต่อยอดใน
ระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีหลักการสำคัญของ
แผนพัฒนาฯ ดังน้ี 

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเน่ืองมาต้ังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เพ่ือให้ 
เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผลฯ   

๒. ยึด “คนเปน็ศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทยฯ 
๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ฯ 
๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี

มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมาฯ  
๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลือ่มล้ำและขับเคลื่อนการเจรญิเติบโต 

จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”ฯ  
๖. ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปท่ีีต่อยอดไปสู่ 

ผลสมัฤทธ์ิที่เปน็เปูาหมายระยะยาว”ฯ  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
เป้าหมาย 

๑. คนไทยส่วนใหญมี่ทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
๒. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
๓. คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
4. คนไทยมสีขุภาวะท่ีดีขึ้น 
๕. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีสว่นร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
เป้าหมาย 

1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนทีม่ีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกัน 
และแก้ไขปญัหาความยากจน 
2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
3. เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและ 

/ได้รับ… 
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ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
เป้าหมาย 

1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2. การสร้างความเข้มแข็งใหเ้ศรษฐกิจรายสาขา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
เป้าหมาย 

1. รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
2. สร้างความมั่นคงด้านน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำท้ังน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มี
ประสิทธิภาพ 
3. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภยัลดลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสรมิสรา้งความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและย่ังยืน  
เป้าหมาย 

1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
2. สังคมมีความสมานฉันท์ ผูเ้ห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษา
และการประกอบอาชีพท่ีสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
4. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซียน  
มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรปูแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 
5.ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
6.แผนงานด้านความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

เป้าหมาย 
1. ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ 
ของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สงูขึ้น 
4. ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที ่7…   
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์ 
เป้าหมาย 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสใ์นภาพรวม 
2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบขนส่ง 
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส ์
4. การพัฒนาด้านพลังงาน 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
6. การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา) 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
เป้าหมาย 

1. เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
2. เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ 
3. ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
เป้าหมาย 

1. ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น 
2. เพ่ิมจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
3. พ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกจิใหม่บริเวณชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

เป้าหมาย 
1. เครือข่ายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
2. ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมภิาคอาเซียนเพ่ิมขึ้น 
3. ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนท่ีสำคัญในภูมภิาคอนุภูมิภาคอาเซียน  
และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุม 
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 
4. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในทุกระดับ 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพฒันาภาคตะวนัออก  

การพัฒนาภาคตะวันออกระยะต่อไปจะต้องพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกจิที่มีอยู่ของพ้ืนท่ี  
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้งสรรค์และการค้า 
บริการ ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำและความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย 
ยกระดับสินค้าการเกษตรและบริการให้มีมลูค่าสูง โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี    

ยุทธศาสตร์์ท่ี ๑ พัฒนาพ้ืนทีร่ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกจิ  
พิเศษที่มีความทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน    

ยุทธศาสตร์์ท่ี ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและได้ 
มาตรฐานสากล    

ยุทธศาสตร์์ท่ี ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว   
  /ยุทธศาสตรท์ี่ 4… 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับ 
ประเทศ เพ่ือนบ้นให้เจริญเติบโตอย่างย่ังยืน    

ยุทธศาสตร์์ท่ี ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษ 
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น       

แผนพฒันากลุ่มจงัหวัดภาคตะวนัออก 2    
กล่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัด 

นครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว    
วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเท่ียวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ 

นิเวศแหล่งผลไม้และครัวสขุภาพไทย  
  ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 6 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุน 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศสุขภาพและวัฒนธรรม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้า  และการค้าชายแดน  
เช่ือมโยง EEC และประเทศเพ่ือนบ้น 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้า 
เกษตร (ผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร  

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังคม  การบริหารจัดการ ยกระดับ 
คุณภาพ ชีวิตให้มีความม่ันคงปลอดภัย  

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 เพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม และการลงทุน  

  แผนพฒันาจงัหวดั 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) 
วิสัยทัศน์จังหวัดจันทบุรี “จันทบุรีเมืองเกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจมูลค่าสูง สังคมมสีุข 

บนวิถีพอเพียง” 
เป้าหมายการพัฒนา “จันทบุรีเมืองเศรษฐกิจการเกษตร การท่องเท่ียว อัญมณี และ 

การค้าชายแดนมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมคีวามคิดสร้างสรรค์ และสังคมท่ีดี” 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา  
1. อัตราการเปลี่ยนแผลของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพ่ิมขึ้น 
2. สัมประสทิธ์ิความไม่เสมอภาคฯ ด้านการกระจายรายได้ของจังหวัดลดลง 

  ประเด็นการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย 5 ประเด็นการพัฒนา ดังน้ี 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1  ยกระดับศักยภาพการผลิต แปรรูป และเป็นศูนย์รวบรวมและ 
กระจายสินค้าเกษตรท่ีมีมลูค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1. แผนงานพัฒนาภาคเกษตร  
2. แผนงานพัฒนาสัตว์น้ำเศรษฐกิจ  
3. แผนงานพัฒนาเมืองสมุนไพร 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมอัญมณแีละ
เครื่องประดับ รวมท้ังผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มมีูลค่าสูงตามอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี 
   1. แผนงานขับเคลื่อนจันทบุรีนครอัญมณี 
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   ประเด็นการพัฒนาที่ 3  ยกระดับพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและความปลอดภัยสูง 
   1. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 4  ยกระดับศักยภาพการท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ท่ีเน้น
คุณค่า อัตลักษณ์ และความย่ังยืน 

1. แผนงานพัฒนาการท่องเท่ียว 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5  พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพ้ืนที่ชนบทให้มคีวามเหมาะสม  

สำหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย  
    1. แผนงานขับเคลื่อนจันทบุรีเมืองอัจฉริยะ  

2. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย  

 ๑.๔ ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวัดจันทบรุี 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย  
3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม 
   เป้าประสงค์ 
   1.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 
   1.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
   1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
   1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   1.5 การบริหารงานให้ทันสมยั โปร่งใสและมีส่วนร่วม 
   1.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่งประวัติศาสตร์ 
   1.7 พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
   1.8 ด้านการบริหารจัดการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ 
 เป้าประสงค์ 

2.1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 
2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.3 การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2.4 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจจันทบุรี 
2.5 สนับสนุนแรงงานภาคเกษตร 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งท่องเท่ียวย่ังยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ 

   3.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 
   3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภัยแล้ง) 
   3.3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป่าไม้) 
   3.4 การบริหารจัดการน้ำเสีย 
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   3.5 การบริหารจัดการขยะ 
   3.6 การแก้ไขปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง 

๒. ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
๒.๑ วิสัยทัศน์ 

  “มั่นคงในหลักการ ทำงานเพ่ือท้องถิ่น ท้องที่ มุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่” 
๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดส้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

๒.๓ เป้าประสงค์ 
1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
2. ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ มทีรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์ได้ 
4. มีแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น 
5. ประชาชนร่วมทำนุบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
6. เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ียึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีในการบริหารงานองค์กร 

๒.๔ ตัวช้ีวัด  
  1. จำนวนถนน รางระบายน้ำ สะพาน และโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

2. จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ 2 ตำบล 1,789 ครัวเรือน 3,611 คน 
  3. จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการสงเคราะห์เพ่ิมขึ้น 

4. จำนวนสนามกีฬาและลานกิจกรรมสันทนาการเพิ่มขึ้น  
5. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงท่ีได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
6. จำนวนป่าไม้หรือพ้ืนท่ีปลกูไม้ต่างๆ เพ่ิมขึ้น 
7. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น  
8. จำนวนนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น 
9. จำนวนประชาชนที่ร่วมทำนุบำรุงศาสนา สืบสาน วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา 
      ท้องถิ่นมีเพ่ิมขึ้น 
10. จำนวนบุคลากรท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพ่ิมขึ้นได้ 
11. จำนวนของสัดส่วนประชาคมท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น
12. จำนวน อปพร. และจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. ท่ีผา่นการฝึกอบรม ฝึกซ้อมแผนป้องกัน 
      และบรรเทาสาธารณภัย 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
  1. ก่อสร้างถนน ปีละ 3 สาย 

2. ปรับปรุงถนนปีละ 5 สาย 
3. ก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ปีละ 2 แหง่ 
4. ก่อสร้างสะพาน ปีละแห่ง  5. ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ปีละแห่ง 
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6. ก่อสร้าง/ซอ่มแซมฝาย/ขดุลอกคลองฯ ปีละ 2 แห่ง 
7. จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสรายใหม่ได้รับการสงเคราะห์เพ่ิมขึ้น 
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
8. ก่อสร้างสนามกีฬาหรือลานกิจกรรม ปีละ 1 แห่ง 
90. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
10. ป่าไม้หรือไม้ต่างๆ เพ่ิมขึน้ ปีละเฉลี่ย 4 ไร่ 
11. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานปีละ 1 แห่ง  
12. นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในพ้ืนท่ี เฉลี่ยปีละ 500 คน 
13. ประชาชนมีส่วนร่วม ทำนุบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา   
      ท้องถิ่น มีเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
14. บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานได้เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
15. สัดส่วนประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20    
16. อปพร. และจิตอาสาภัยพิบัติฯ ท่ีผ่านการฝึกอบรม/ฝกึซ้อมแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

๒.๖ กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้มมีาตรฐาน  
    ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เช่น ถนน สะพาน ระบบการระบายน้ำ การขยายเขตไฟฟ้าฯ  

       2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรให้เพียงพอ ต่อความ 
    ต้องการใช้น้ำในพ้ืนท่ี  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูด้้อยโอกาสในสังคมและครอบครัว 

  4. พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
  5. พัฒนาการบริการสาธารณสุข การสุขภาพอนามัยครอบครัวและชุมชน 

6. ส่งเสริมสนับสนุน กลุม่ องค์กรภาคประชาชน กลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนทุกกลุ่ม  
    ให้ได้รับการศึกษา ฝึกอบรม 
7. ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุนชน 
8. จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมและเสริมสร้างภูมิทัศน์ 
    ท้องถิ่น 

  9. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 
  10. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  11. พัฒนาบุคลากรและองคก์ร พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบอุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้และ 

      สถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
  12. พัฒนาระบบข้อมูลและการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล 
  13. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการ    
    บ้านเมืองที่ดีและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  
2. เป็นองค์กรท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน       
    อย่างย่ังยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
3. เป็นแหล่งท่องเท่ียว ทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
4. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน  
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2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ที่มีท้ังหมด 6 ยุทธศาสตร ์มีความ
เช่ือมโยงกันในภาพรวม ซึ่งตอบสนองต่อประเด็นการพัฒนา ปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ 
โดยการพัฒนาหลักๆ เพ่ือตอบสนองให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้ำ 
เพ่ือการอุปโภค บริโภค เพ่ือการเกษตร ซึ่งประชาชนโดยส่วนใหญใ่นพ้ืนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบัน 
การพัฒนาด้านน้ียังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต เพ่ือมุ่งให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ 
สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำทางสงัคม  และให้ทุกกลุ่ม ทุกวัย เข้าถึงบริการสุขภาพที่มี
มาตรฐาน สนับสนุนการออกกำลัง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ให้กลุม่ องคก์รต่างๆ ได้รับการพัฒนา 
ขีดความสามารถส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมทั้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดส้อม เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรพัยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดี  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เพ่ือเสริมศกัยภาพแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีในพ้ืนที่    
ให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งสร้างรายได้หรือมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ประชาชนและชุมชนได้ พร้อมท้ังส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือสร้างรายได้อีกทางหน่ึงด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ ทำนุ บำรุง ศาสนา และอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สบืไป ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่นับถือศาสนาพุทธ และเป็นวิถีการดำเนินชีวิตที่
ต้องเก่ียวข้องกับ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ มาต้ังแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน  

 และยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาองค์กรให้เป็น 
องค์กรธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม เสนอปัญหา ความต้องการ ร่วมดำเนินการ 
ร่วมติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชนส์ูงสุด เสริมศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 
พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุม โดยจัดเตรียมอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. ให้มีความพร้อมในปฏิบัติงานตลอดเวลา พร้อมทั้งประสานความพร้อมกับ
ภาคี เครือข่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที รวมถึงจัดเคร่ือง เครื่องใช้ ครุภัณฑ์ต่างๆ ท่ีจำเป็นในการ
ดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาตา่งๆ กับประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์  

ซึ่งท้ัง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มุ่งการพัฒนาไปสู่การมี 
คุณภาพชีวิตที่ขึ้นของประชาชนในพื้นท่ี รวมถึงยังคงไว้ซึ่งรูปแบบการดำเนินชีวิตในอดีตที่ผ่านมาด้วย 
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๓. การวิเคราะห์เพือ่พฒันาทอ้งถิน่ 

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 
จุดแข็ง 
 1. ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการดำเนินงาน  
 2. บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 3. มีการกำหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นท่ีเป็นรูปธรรม สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้ และ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาในระดับต่างๆ 
 4. ผลผลิตทางการเกษตรมีคณุภาพและอุดมสมบูรณ์ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละ กล้วยไข ่ฯ 
 5. มีทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณ ์
 6. เป็นพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
จุดอ่อน 
 1. ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะสาขา/เฉพาะด้าน ในการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน 
 2. งบประมาณท่ีมีและที่ได้รับอุดหนุนไม่สัมพันธ์กับความต้องการของประชาชน 
 3. โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานยังไม่เพียงพอ 
 4. ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำเพ่ือการอุปโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
 5. ราคาผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดผันผวน ไม่สอดคล้องต้นทุนการผลิต 
 6. การจัดเก็บข้อมูลภายในและระบบฐานข้อมูลของชุมชนยังไม่คลอบคลุมทุกประเด็นปัญหา 
 7. การมีส่วนร่วมจากประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ 
 8. ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรภาคประชาชนต่างๆ ยังไม่เข้มแข็ง 
โอกาส 
 1. นโยบายรัฐบาลท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
 3. การส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพและแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
 4. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กลุ่ม และองค์กรต่างๆในพ้ืนท่ี 
 5. การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
อุปสรรค 
 1. ปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (covid-19) ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ของประชาชนในทุกระดับทุกพ้ืนท่ี สถานการณ์การเติบโตเศรษฐกิจของประเทศเกิดภาวะถดถอย    
 2. ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพ้ืนท่ีในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. อาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่น 
 4. ต้นทุนการผลิตสินค้าทางการเกษตรสูง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร 
 5. ระเบียบกฎหมายที่ไม่เอ้ืออำนวยต่อการนำมาปฏิบัติหรือยากต่อการนำไปปฏิบัติ 

6. ปัญหาการเมืองระดับประเทศ เสถียรภาพของรัฐบาลในระยะยาวและความเช่ือมั่นจากต่างประเทศ 

 

 

/3.2 การประเมิน… 



26 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

ปัจจุบันโรคติดต่อที่เกิดระบาดท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยในแทบทุกพ้ืนท่ี เกิดการระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้างทั้งในระดับประเทศและในพื้นที่ ซึ่งโรคดังกล่าวนี้ส่งผล
กระทบ ต่อการดำรง ชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนและระบบเศรษฐกิจท่ีถดถอยในระดับพ้ืนท่ีจนถึง
ระดับประเทศ  
  ท้ังน้ีสถานการณ์แนวโน้มในอนาคตท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นน้ัน ขึ้นอยู่กับการควบคุมการ
ระบาดของโรคดังกล่าวให้สามารถควบคุมได้และมียารักษาให้หายขาดได้ จึงจะทำให้สถานการณ์การเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจในทุกระดับดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรผู้ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ ซึ่งมีประมาณร้อยละ 70-80 
ของประชากรในตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีมากที่สุด ซึ่งถ้าราคา
ผลผลิตทางการเกษตร (ราคาผลไม้) มีราคาท่ีเหมาะสมคุ้มค่ากับการลงทุน ทำให้เกษตรกรมีกำไร (สามารถปลด
เปลื้องภาระหน้ีสินได้ และมีเงินออม) จะทำให้เกิดการจ้างงาน การใช้จ่ายของประชาชนและมีเงินหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจของตำบลมากข้ึน ทำให้เศรษฐกิจภายในตำบลเจริญเติบโตขึ้น ทำให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีงานทำ มี
รายได้ใช้จ่ายในครัวเรือน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และจะสามารถจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นได้เพ่ิมขึ้น ทำให้มีงบประมาณ
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้มากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามหากยังไม่สามารถควบคุมโรคระบาด
ดังกล่าวได้ ภาวะเศรษฐกิจก็ยังอยู่ในภาวะถดถอยในทุกระดับ 
 ปัจจัยท่ีมผีลต่อการพัฒนา  
  ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายและเสถียรภาพของรัฐบาล สถานะทางการคลังของประเทศ การ
แก้ไขปัญหาโรคระบาด และปัญหาด้านอ่ืนๆ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สรุปโดยรวมปัจจัยภาย 
นอกเหล่าน้ีมีผลต่องบประมาณที่ท้องถิ่นจะได้รับจัดสรร ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในทางบวกและทางลบ 
  ส่วนปัจจัยภายใน จากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งมี
ความต้องการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการ
พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรกรรม ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ด้าน
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี ซึ่งขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ ท่ีประชาชนใน
ท้องถิ่นต้องการให้ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ดำเนินการนั้น มีปริมาณมากเกินศักยภาพและงบประมาณที่
มีอยู่ บางปัญหา/ความต้องการ น้ันชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาได้เองแต่ขาดการมีส่วนร่วม จึงทำให้เทศบาลตำบล
เขาวัว-พลอยแหวน มีปัญหา/ความต้องการของประชาชน ที่ต้องนำมาแก้ไขหรือตอบสนองเป็นจำนวนมากและไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้ท้ังหมด ดังน้ัน ชุมชนจึงเป็นปัจจัยหลัก (ปัจจัยภายในท้องถิ่น) 
ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาตำบล ถ้าสามารถแก้ไขปัญหา/ความต้องการในการพัฒนา ที่ไม่เกินศักยภาพของชุมชนได้เอง 
จะทำให้ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง 
 
 
 
 
 
 

 
/ส่วนที่ 3... 
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สว่นที ่3 การนำแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปสูก่ารปฏบิตั ิ

 1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแผนงาน 

 
ที่ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
ด้าน 

 
แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. การพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 

3.การเศรษฐกิจ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 
1.2 แผนงานการเกษตร  

กองช่าง 
 
กองช่าง 

กองคลัง/
สำนักปลัด 

” 
2 การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวิต 
1.บริหารทั่วไป 
2.บริการชุมนและ
สังคม 
4.การดำเนินงานอ่ืน 
 

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
2.2 แผนงานสาธารณสุข  
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ 
2.6 แผนงานงบกลาง 

สำนักปลัด 
” 
” 
” 

กองการศึกษา 
สำนักปลัด 

กองคลัง/ 
กองช่าง 

” 
” 
” 
” 

3 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.บริการชุมนและ
สังคม 
3.การเศรษฐกิจ 

3.1 แผนงานสาธารณสุข 
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.3 แผนงานการเกษตร 

สำนักปลัด
กองช่าง 
สำนักปลัด 

กองคลัง 
” 
” 

4 การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

2.บริการชุมนและ
สังคม 

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา กองช่าง/
สำนักปลัด/
กองคลัง 

5 การพัฒนาด้านศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.บริหารทั่วไป 
2.บริการชุมนและ
สังคม 

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ 

สำนักปลัด 
กองการศึกษา 

กองคลัง/ 
กองช่าง 

6 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

1.บริหารทั่วไป 
2.บริการชุมนและ
สังคม 
3.การเศรษฐกิจ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

สำนักปลัด 
” 
” 
” 

กองช่าง 

กองคลัง/ 
กองการศึกษา 

” 
” 
” 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 4 หน่วยงาน 4 หน่วยงาน 

 

 

/2. บัญชีโครงการพัฒนา… 



 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20 15,346,000 18 17,444,000 23 11,299,000 19 14,416,000 15 6,136,000 95 64,641,000

1.2 แผนงานการเกษตร 0 0 1 1,000,000 5 2,975,000 13 6,710,000 1 2,650,000 20 13,335,000

รวม 20 15,346,000 19 18,444,000 28 14,274,000 32 21,126,000 16 8,786,000 115 77,976,000

2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 2 1,450,000 1 325,000 0 0 3 1,775,000

2.2 แผนงานสาธารณสุข 6 582,000 6 582,000 6 582,000 6 582,000 6 582,000 30 2,910,000

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 15 1,000,000

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ 1 50,000 1 50,000 1 50,000 2 20,550,000 2 700,000 7 21,400,000

2.6 แผนงานงบกลาง 3 7,742,600 3 7,742,600 3 7,742,600 3 7,742,600 3 7,742,600 15 38,713,000

รวม 14 8,674,600 14 8,674,600 16 10,124,600 16 29,499,600 15 9,324,600 75 66,298,000

3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานสาธารณสุข 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 1 500,000 1 1,000,000 1 1,000,000 3 2,500,000

3.3 แผนงานการเกษตร 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

รวม 2 70,000 2 70,000 3 570,000 3 1,070,000 3 1,070,000 13 2,850,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

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

แบบ ผ. 012. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน

การท่องเที่ยว

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ 1 40,000 2 1,040,000 1 40,000 2 1,040,000 2 640,000 8 2,800,000

รวม 1 40,000 2 1,040,000 1 40,000 2 1,040,000 2 640,000 8 2,800,000

5) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 5 300,000

รวม 2 160,000 2 160,000 2 160,000 2 160,000 2 160,000 10 800,000

6) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน

การบริหารจัดการ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 1,156,000 5 1,956,000 5 1,956,000 5 1,956,000 5 1,956,000 25 8,980,000

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 400,000 5 400,000 6 530,000 5 400,000 5 400,000 26 2,130,000

6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 1,728,000 2 1,728,000 2 1,728,000 2 1,728,000 2 1,728,000 10 8,640,000

6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000

6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 30,000 0 0 1 120,000 0 0 0 0 2 150,000

รวม 14 3,324,000 13 4,094,000 15 4,344,000 13 4,094,000 13 4,094,000 68 19,950,000

รวมทั้งหมด 53 27,614,600 52 32,482,600 65 29,512,600 68 56,989,600 51 24,074,600 289 170,674,000

ปี 2570 รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

แบบ ผ. 012. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่2. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่

29



 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

โครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

และแผนพัฒนาชุมชน

รวมทั้งสิ้น  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

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

แบบ ผ. 01/12. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน หมู่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 400,000     -  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชน หมู่ 1 กองช่าง

เสริมเหล็ก ข้างประปา ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 145 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. คิดเป็นเนื้อที่ ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

(เส้นทางบ้านคุณไพวรรณ) การคมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน จํานวน มีถนนสําหรับการ

หมู่ 1 ต.พลอยแหวน รวดเร็วและปลอดภัย งานก่อสร้างท้องถิ่น กรมการปกครอง 84 คมนาคม ที่สะดวก

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี แบบเลขที่ ท.1-01 ไมร่วมงานลูกรัง) ครัวเรือน/ รวดเร็วและ

พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 201 คน ปลอดภัย

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน หมู่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  -  -  - 250,000     - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 2 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยบ้านดุจดาว  ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 85 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. คิดเป็นเนื้อที่ ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 2 ต.พลอยแหวน การคมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน จํานวน มีถนนสําหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย ของท้องถิ่น กรมการปกครอง แบบเลขที่ 315 คมนาคมที่สะดวก

ท.1-01) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

โครงการ 1ป้าย 447 คน

400,000    -            -            250,000    -            

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสรมิสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน หมู่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  -  -  -  - 159,000    ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 5 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยป้าสัน ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 60 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อย ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

หมู่ 5 ต.พลอยแหวน การคมนาคมที่สะดวก กว่า 240 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของ จํานวน มีถนนสําหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย ท้องถิ่น กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-01) 96 คมนาคม ที่สะดวก

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ครัวเรือน/ รวดเร็วและ

จํานวน 1 ป้าย 246 คน ปลอดภัย

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน หมู่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  - 280,000  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 5 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยพลอยแหวน ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 96 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มีพื้นที่ ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

8/3 หมู่ 5 ต.พลอยแหวน การคมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า 384 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน จํานวน มีถนนสําหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย ท้องถิ่น กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-01) 96 คมนาคม ที่สะดวก

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ครัวเรือน/ รวดเร็วและ

จํานวน 1 ป้าย 246 คน ปลอดภัย

0 280,000 0 0 159,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน หมู่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 ม.  -  -  -  - 220,000 ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 5 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยลุงยูร ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 100 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มีพื้นที่ ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

หมู่ 5 ต.พลอยแหวน การคมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน จํานวน มีถนนสําหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย ท้องถิ่น กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-01) 96 คมนาคม ที่สะดวก

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ครัวเรือน/ รวดเร็วและ

จํานวน 1 ป้าย 246 คน ปลอดภัย

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน หมู่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  -  -  -  - 910,000    ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 5 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซ.หนองแสง ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 350 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่ ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

หมู่ 5 ต.พลอยแหวน การคมนาคมที่สะดวก น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน จํานวน มีถนนสําหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย ของท้องถิ่น กรมการปกครอง แบบเลขที่ 96 คมนาคม ที่สะดวก

ท.1-01) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ครัวเรือน/ รวดเร็วและ

โครงการจํานวน 1 ป้าย 246 คน ปลอดภัย

0 0 0 0 1,130,000

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน หมู่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  -  -  - 245,000     - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 2 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยต้นกระบก  ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 85 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. คิดเป็น ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 2 ต.พลอยแหวน การคมนาคมที่สะดวก เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม. (ตามแบบ จํานวน มีถนนสําหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย มาตรฐานของท้องถิ่น กรมการปกครอง 315 คมนาคมที่สะดวก

แบบเลขที่ ท.1-04 ไม่รวมงานลูกรัง)  พร้อม ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 447 คน

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน หมู่ 2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 ม. ยาว 135 ม.  -  -  - 486,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 2 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยอู่ช่างอั๋น ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน การคมนาคมที่สะดวก 675 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง จํานวน มีถนนสําหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย ท้องถิ่น กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-01 315 คมนาคมที่สะดวก

ไม่รวมงานลูกรัง) พร้อมป้ายโครงการ ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

จํานวน 1 ป้าย 447 คน

0 0 0 731,000    0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูงฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจดัการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน หมู่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  -  - 540,000  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 2 กองช่าง

เสริมเหล็ก ต่อซอยหนองลังกา ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. คิดเป็น ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 2 ต.พลอยแหวน การคมนาคมที่สะดวก เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. (ตามแบบ จํานวน มีถนนสําหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย มาตรฐานของท้องถิ่น กรมการปกครอง 315 คมนาคมที่สะดวก

แบบเลขที่ ท.1-04) พร้อมติดตั้งป้าย ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 447 คน

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน หมู่ 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 ม.  -  - 140,000  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 7 กองช่าง

เสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อ ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 60 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมฝังท่อ ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

ระบายน้ํา ซอยพลอยแหวน 3 การคมนาคมที่สะดวก ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60x1.00 ม. จํานวน มีถนนสําหรับการ

หมู่ 7 ต.พลอยแหวน รวดเร็วและปลอดภัย จํานวน 6 ท่อน คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 75 คมนาคม ที่สะดวก

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 180 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่นฯ ครัวเรือน/ รวดเร็วและ

แบบเลขที่ ท.1-01) พร้อมป้ายโครงการ 206 คน ปลอดภัย

จํานวน 1 ป้าย

0 0 680,000 0 0

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน หมู่ 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  4 ม. 200,000     -  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 7 กองช่าง

เสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อ ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 80 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมฝังท่อ ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

ระบายน้ํา ซอยพลอยแหวน การคมนาคมที่สะดวก ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60x1.00 ม. จํานวน มีถนนสําหรับการ

12/1 หมู่ 7 ต.พลอยแหวน รวดเร็วและปลอดภัย จํานวน 6 ท่อน  คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 75 คมนาคม ที่สะดวก

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 320 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น ครัวเรือน/ รวดเร็วและ

กรมการ ปกครองแบบเลขที่ ท.1-01 ไม่รวม 206 คน ปลอดภัย รวดเร็วและ

งานลูกรัง)พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน หมู่ 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 210,000     -  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 7 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยพลอยแหวน ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 75 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.พร้อมฝังท่อ ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

5/3 หมู่ 7 ต.พลอยแหวน การคมนาคมที่สะดวก ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดØ 0.60x1.00 ม. จํานวน มีถนนสําหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย จํานวน 6 ท่อน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 75 คมนาคม ที่สะดวก

ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่นฯ แบบ ครัวเรือน/ รวดเร็วและ

เลขที่ ท.1-01) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 206 คน ปลอดภัย

410,000 0 0 0 0

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน หมู่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 ม.  - 264,000  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 5 กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนบูรพา ต.เขาวัว มีถนนสําหรับ ยาว 127 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.คิดเป็น ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

ซอย 4/3 หมู่ 5 ต.เขาวัว การคมนาคมที่สะดวก เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 381 ตร.ม.(ตามแบบ จํานวน สําหรับการคมนาคม 

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย มาตรฐานของท้องถิ่นกรมการปกครอง 87 ที่สะดวกรวดเร็ว

แบบเลขที่ ท.1-01) พร้อมป้ายโครงการ ครัวเรือน/ และปลอดภัย

จํานวน 1 ป้าย 208 คน

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน หมู่ 9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  -  - 270,000     -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ 9 กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนรุจิรวงศ์ ต.เขาวัว มีถนนสําหรับ ยาว 90 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.คิดเป็นเนื้อที่ ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

ซอย 1 หมู่ 9 ต.เขาวัว การคมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐาน 400 สําหรับการคมนาคม

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย ของท้องถิ่นกรมการปกครอง แบบเลขที่ ครัวเรือน/ ที่สะดวกรวดเร็ว

ท.1-01) พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย 695 คน และปลอดภัย

0 264,000 270,000 0 0

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น เพื่อให้ประชาชน หมู่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม.  -  - 523,000  -  - ผู้ได้รับ ประชาชน หมู่ 1 กองช่าง

ซอยพระยาตรัง 9/3 ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 360 ม.หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,400 ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 1 ต.พลอยแหวน การคมนาคมที่สะดวก ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น กรมการ จํานวน มีถนนสําหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย ปกครอง แบบเลขที่ ท.1-04) พร้อมติดตั้ง 84 คมนาคมที่สะดวก

ป้ายโครงการ 1 ป้าย ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

201 คน

16 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น เพื่อให้ประชาชน หมู่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม.  - 350,000  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 2 กองช่าง

ซอยพลอยแหวน 18/3 ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 200  ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 2 ต.พลอยแหวน  การคมนาคมที่สะดวก 800 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น จํานวน มีถนนสําหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-04) 315 คมนาคมที่สะดวก

(บ้านลุงดา) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

โครงการจํานวน 1 ป้าย 447 คน

0 350,000 523,000 0 0

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น เพื่อให้ประชาชน หมู่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม.  -  -  - 320,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 2 กองช่าง

ซอย 16 (บ้านป้าเป๋อ)  ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 170 ม. คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 2 ต.พลอยแหวน การคมนาคมที่สะดวก 680 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น จํานวน มีถนนสําหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-04) 315 คมนาคมที่สะดวก

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

โครงการจํานวน 1 ป้าย 447 คน

18 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น เพื่อให้ประชาชน หมู่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม.  -  -  - 380,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 2 กองช่าง

ซอยบ้านป้าประทุม  ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 210 ม. คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

พร้อมฝังท่อระบายน้ํา การคมนาคมที่สะดวก  840 ตร.ม. พร้อมฝังท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. จํานวน มีถนนสําหรับการ

หมู่ 2 ต.พลอยแหวน รวดเร็วและปลอดภัย ขนาด Ø0.60 x 1.00 ม. จํานวน 8 ท่อน 315 คมนาคมที่สะดวก

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่นฯ เลขที่ ท.1-04) ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 447 คน

0 0 0 700,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น เพื่อให้ประชาชน หมู่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม. 380,000  -  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 2 กองช่าง

ซอยบ้านเจ๊อี๊ด ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 210 ม. คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

พร้อมฝังท่อระบายน้ํา  การคมนาคมที่สะดวก 840 ตร.ม. พร้อมฝังท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. จํานวน มีถนนสําหรับการ

หมู่ 2 ต.พลอยแหวน  รวดเร็วและปลอดภัย ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. จํานวน 8 ท่อน 315 คมนาคมที่สะดวก

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น กรมการปกครอง ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

แบบเลขที่ ท.1-04)  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 447 คน

จํานวน 1 ป้าย 

20 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น เพื่อให้ประชาชน หมู่ 3 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม.  -  -  - 450,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 3 กองช่าง

ซอยพลอยแหวน 17 ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 235 ม. คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 3 ต.พลอยแหวน  การคมนาคมที่สะดวก 940 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น จํานวน มีถนนสําหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-04) 52 คมนาคมที่สะดวก

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

โครงการ จํานวน 1 ป้าย  121 คน

380,000 0 0 450,000 0

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น เพื่อให้ประชาชน หมู่ 3 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม.  -  - 650,000  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 3 กองช่าง

ซอยพลอยแหวน 21   ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 300 ม.คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 3 ต.พลอยแหวน   การคมนาคมที่สะดวก ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น จํานวน มีถนนสําหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-04) 52 คมนาคมที่สะดวก

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

โครงการ จํานวน 1 ป้าย 121 คน

22 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น เพื่อให้ประชาชน หมู่ 5 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม. 780,000  -  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 5 กองช่าง

ซอยพลอยแหวน 8/1 ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 450 ม. คิดเป็น เนื้อที่ไม่น้อยกว่า ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 5 ต.พลอยแหวน การคมนาคมที่สะดวก 1,800 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น จํานวน มีถนนสําหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-04) 96 คมนาคมที่สะดวก

พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

246 คน

780,000 0 650,000 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น เพื่อให้ประชาชน หมู่ 5 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม.  - 530,000  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 5 กองช่าง

ซอยพลอยแหวน 8/2 ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ  ยาว 300 ม. คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 5 ต.พลอยแหวน การคมนาคมที่สะดวก 1,200 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของ จํานวน มีถนนสําหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-04) 96 คมนาคมที่สะดวก

พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

 246 คน

24 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น เพื่อให้ประชาชน หมู่ 6 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม.  -  -  -  - 350,000 ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 6 กองช่าง

ซอยพลอยแหวน 7 ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 200 ม. คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 6 ต.พลอยแหวน  การคมนาคมที่สะดวก 800 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น จํานวน มีถนนสําหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-04) 168 คมนาคมที่สะดวก

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

โครงการ 1 ป้าย 338 คน

0 530,000 0 0 350,000

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูงฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น เพื่อให้ประชาชน หมู่ 6 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้นขนาด กว้าง 4 ม. 350,000  -  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 6 กองช่าง

ถนนอนุคีรี ซอย 2 ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 200 ม. คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 6 ต.พลอยแหวน การคมนาคมที่สะดวก 800 ตร.ม (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น จํานวน มีถนนสําหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-04) 168 คมนาคมที่สะดวก

(บ้านเจ๊อุ้ม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

โครงการ จํานวน 1 ป้าย 338 คน

26 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น เพื่อให้ประชาชน หมู่ 6 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม.  -  -  - 350,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 6 กองช่าง

ซอยพลอยแหวน 29/1 ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 200 ม. คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

ถึง ซอยอนุคีรี 2 หมู่ 6 การคมนาคมที่สะดวก 800 ตร.ม (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น จํานวน มีถนนสําหรับการ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-04) 168 คมนาคมที่สะดวก

จ.จันทบุรี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

โครงการ จํานวน 1 ป้าย 338 คน

350,000 0 0 350,000 0

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหนา่ยสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น เพื่อให้ประชาชน หมู่ 6 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม. 306,000  -  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 6 กองช่าง

ซอยอนุคีรี ทางศาลาเขาน้อย ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 170 ม. คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

ไปออกซอยต้นตีนเป็ด การคมนาคมที่สะดวก 680 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น จํานวน มีถนนสําหรับการ

หมู่ 6 ต.พลอยแหวน รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-04) 168 คมนาคมที่สะดวก

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

338 คน

306,000 0 0 0 0

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่

44



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

28 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น เพื่อให้ประชาชน หมู่ 6 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม.  -  -  - 600,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 6 กองช่าง

ซอยบ้านป้าเล็ก เนินริมหนอง ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 400 ม. คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 6 ต.พลอยแหวน การคมนาคมที่สะดวก 1,600 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของ จํานวน มีถนนสําหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย ท้องถิ่น กรมการปกครองแบบเลขที่ ท.1-04) 168 คมนาคมที่สะดวก

พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

338 คน

29 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น เพื่อให้ประชาชน หมู่ 9 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ขนาดกว้าง 4 ม. 250,000  -  -  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ 9 กองช่าง

ซอยบ้านลุงหอย หมู่ 9 ตําบลเขาวัว มีถนนสําหรับ ยาว 140  ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

ต.ขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี การคมนาคมที่สะดวก (ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่นฯกรมการปกครอง 400 สําหรับการคมนาคม

รวดเร็วและปลอดภัย แบบเลขที่ ท.1-04) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ครัวเรือน/ ที่สะดวกรวดเร็ว

จํานวน 1 ป้าย 695 คน และปลอดภัย

250,000 0 0 600,000 0

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

30 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น เพื่อให้ประชาชน หมู่ 9 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม.  -  -  - 180,000  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ 9 กองช่าง

ถนนนิยมานุสร ซอยบ้านเจ้แก่ ต.เขาวัว มีถนนสําหรับการ ยาว 100  ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

ซอย 3 หมู่ 9 ต.ขาวัว คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว (ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่น กรมการปกครอง 400 สําหรับการคมนาคม

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และปลอดภัย แบบเลขที่ ท.1-04) พร้อมติดตั้งป้าย ครัวเรือน/ ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 695 คน และปลอดภัย

31 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น เพื่อให้ประชาชน หมู่ 9 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม.  -  -  - 216,000  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ 9 กองช่าง

ถนนนิยมานุสร ซอย 5  ต.เขาวัว มีถนนสําหรับการ ยาว 120 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

ซอยบ้านสุ หมู่ 9 ต.ขาวัว คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว (ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่น กรมการปกครอง 400 สําหรับการคมนาคม

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และปลอดภัย แบบเลขที่ ท.1-04) พร้อมติดตั้งป้าย ครัวเรือน/ ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 695 คน และปลอดภัย

0 0 0 396,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น เพื่อให้ประชาชน หมู่ 9 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม.  -  -  -  - 450,000 ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ 9 กองช่าง

ซอยบ้านเจ้หมี่ ซอย 11/1 ต.เขาวัว มีถนนสําหรับการ ยาว 250  ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

หมู่ 9 ต.ขาวัว อ.ท่าใหม่ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว (ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่น กรมการปกครอง 400 สําหรับการคมนาคม

จ.จันทบุรี และปลอดภัย แบบเลขที่ ท.1-04) พร้อมติดตั้งป้าย ครัวเรือน/ ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 695 คน และปลอดภัย

33 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ประชาชน หมู่ 6 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 ม.  -  - 900,000  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 6 กองช่าง

คอนกรีต หมู่ 6 ซอย 9 ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 170 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. คิดเป็นเนื้อที่ ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

(บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์) เชื่อมต่อ การคมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ํา จํานวน มีถนนสําหรับการ

ซอยอนุคีรี พร้อมวางท่อ รวดเร็วและปลอดภัย ขนาด Ø 1.00 × 1.00 ม.จํานวน 33 ท่อน  168 คมนาคมที่สะดวก

ระบายน้ํา ต.พลอยแหวน (ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่น กรมการปกครอง ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี แบบเลขที่ ท.1-03) พร้อมติดตั้งป้าย 338 คน

ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย

0 0 900,000 0 450,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจดัการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

งบประมาณ

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )
แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน หมู่ 4 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  - 150,000  -  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ 4 กองช่าง

โดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม.ยาว 122 ม. ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

ทับหน้าผิวจราจรเดิม การคมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.03 ม. คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 86 มีถนนสําหรับการ

ซอยหลังศาลเจ้าพ่อห้วยระกํา รวดเร็วและปลอดภัย 488 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น ครัวเรือน/ คมนาคมที่สะดวก

หมู่ 4 ต.พลอยแหวน กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-07) พร้อม 195 คน รวดเร็วและปลอดภัย

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

 

35 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน หมู่ 6,7 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  -  -  -  - 270,000 ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ 6,7 กองช่าง

โดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม.ยาว 208 ม. ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

ทับหน้าผิวจราจรเดิม  การคมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.03 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 832 243 มีถนนสําหรับการ

ซอยพลอยแหวน 5 เชื่อมต่อ รวดเร็วและปลอดภัย ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น ครัวเรือน/ คมนาคมที่สะดวก

ซอยพลอยแหวน 29 กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-07) 544 คน รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ 6,7 ต.พลอยแหวน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

0 150,000 0 0 270,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

36 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 7 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   -   - 236,000  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ 7 กองช่าง

โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

ทับหน้าผิวจราจรเดิม การคมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.03 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 มีถนนสําหรับการ

ซอยหน้าเขา หมู่ที่ 7 รวดเร็วและปลอดภัย 800 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น ครัวเรือน/ คมนาคมที่สะดวก

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ กรมการปกครอง เลขที่ ท.1-07) 206 คน รวดเร็วและปลอดภัย

จ.จันทบุรี ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

37 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน หมู่ 4 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  -  - 1,140,000  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ 4 กองช่าง

โดยการลงแอสฟัลท์ติก ต.เขาวัว มีถนนสําหรับการ ทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนนสําหรับ

คอนกรีต ถนนสายฮันนี่โฮม คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนาเฉลี่ย 0.05 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 100 การคมนาคมที่สะดวก

หมู่ 4 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ และปลอดภัย ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

จ.จันทบุรี กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-07) 129 คน

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

0 0 1,376,000 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

38 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย เพื่อให้ประชาชน หมู่ 4 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  -  -  - 722,000  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ 4 กองช่าง

การลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต.เขาวัว มีถนนสําหรับการ ทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 5 ม.ยาว 380 ม. ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนนสําหรับ

ช่วงคลองกํายานจนถึงสะพาน คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนาเฉลี่ย 0.05 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,900 100 การคมนาคมที่สะดวก

เชื่อมต่อเทศบาลเนินสูง และปลอดภัย ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ 4 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-07) 129 คน

จ.จันทบุรี ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

39 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน หมู่ 6 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  -  - 250,000  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ 6 กองช่าง

โดยการลงแอสฟัลท์ติก ต.เขาวัว มีถนนสําหรับการ ทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 360 ม. ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนนสําหรับ

คอนกรีต ซอยนายบุญยืน คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 222 การคมนาคมที่สะดวก

หมู่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ และปลอดภัย 840 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

 จ.จันทบุรี กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-07) 568 คน

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

0 0 250,000 722,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

40 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย เพื่อให้ประชาชน หมู่ 7 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  -  -  - 135,000  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ 7 กองช่าง

การลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต.เขาวัว มีถนนสําหรับการ ทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 115 ม. ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนนสําหรับ

ทับผิวจราจรเดิม ซอยบ้าน คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนาเฉลี่ย 0.03 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 การคมนาคมที่สะดวก

ผู้ช่วยหน่อย หมู่ 7 ต.เขาวัว และปลอดภัย 460 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-07) 100 คน

 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

41 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย เพื่อให้ประชาชน หมู่ 7 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  -  -  - 472,000  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ 7 กองช่าง

การลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต.เขาวัว มีถนนสําหรับการ ทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม.ยาว 400 ม. ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนนสําหรับ

ทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอย คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนาเฉลี่ย 0.03 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 การคมนาคมที่สะดวก

บ้านผู้ใหญ่เก่า (ผญ.จําเนียร)  และปลอดภัย 1,600 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ 7  ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-07) 100 คน

จ.จันทบุรี ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

0 0 0 607,000 0

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

42 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย เพื่อให้ประชาชน หมู่ 7 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  -  -  -  - 472,000 ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ 7 กองช่าง

การลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต.เขาวัว มีถนนสําหรับการ ทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนนสําหรับ

ทับผิวจราจรเดิม ซอยบ้าน คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนาเฉลี่ย 0.03 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 การคมนาคมที่สะดวก

ผู้ใหญ่วรรณา หมู่ 7 ต.เขาวัว และปลอดภัย 1,600 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-07) 100 คน

 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

43 ปรับปรุงผิวจราจรพร้อม เพื่อให้ประชาชน หมู่ 7 ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมบดอัดดินเดิม  -  -  - 100,000  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ 7 กองช่าง

บดอัดดินเดิม (เปิดทางใหม่) ต.เขาวัว มีถนนสําหรับการ กว้าง 5 ม. ยาว 450  ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนนสําหรับ

ซอบบ้านผู้ใหญ่เก่า เชื่อมต่อ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 2,250 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 35 การคมนาคมที่สะดวก

ถนนบ้านตั้วล้ง-เขาวัว  และปลอดภัย จํานวน 1 ป้าย ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ 7 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ 100 คน

จ.จันทบุรี

0 0 0 100,000 472,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่

52



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

44 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน หมู่ 9 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  -  -  -  - 330,000 ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ 9 กองช่าง

โดยการลงแอสฟัลท์ติก ต.เขาวัว มีถนนสําหรับการ ทับหน้าผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.03 ม. กว้าง ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนนสําหรับ

คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 5 ม. ยาว 300 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 การคมนาคมที่สะดวก

ซอยดีปลี หมู่ 9 ต.เขาวัว และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-07) 695 คน

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน หมู่ 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  -  -  - 440,000  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ 2 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยต้นกระบก ต.พลอยแหวน มีถนนสําหรับ ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มีพื้นที่ ประโยชน์ ต.พลอยแหวน มีถนน

หมู่ 6 ต.พลอยแหวน  การคมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน 315 สําหรับการคมนาคม

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย ของท้องถิ่น กรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01) ครัวเรือน/ ที่สะดวกรวดเร็ว

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 447 คน และปลอดภัย

0 0 0 440,000 330,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

46 จัดทําแนวจับหินใหญ่ป้องกัน เพื่อป้องกันการพังทลายของ จัดทําแนวป้องกันการกัดเซาะ ยาว 50 ม.  -  -  - 150,000  - ผู้ได้รับ สามารถป้องกันการ กองช่าง

การกัดเซาะบริเวณเหนือเขื่อน ดินริมตลิ่งและบริเวณ ลึก 4 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. ประโยชน์ พังทลายของดิน

ห้วงมะไฟ หมู่ 5 คอสะพานห้วงมะไฟ ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ พร้อมติดตั้งป้าย จํานวน ริมตลิ่งและบริเวณ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ โครงการ 1 ป้าย 96 เขื่อนห้วงมะไฟได้

จ.จันทบุรี ครัวเรือน/ 

246 คน

47 โครงการขยายขนาดท่อ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะ ฝังท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดØ 1.00×1.00ม. 100,000 - -  -  - ผู้ที่ได้รับ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

ระบายน้ําและจับหินใหญ่ ถนนและริมตลิ่ง จํานวน 16 ท่อน พร้อมจับหินยาแนวร่องน้ํา ประโยชน์ น้ํากัดเซาะถนนและ

บริเวณปากท่อระบายน้ํา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. 35 ริมตลิ่งได้

ถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ 7 ครัวเรือน/

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ 100 คน

จ.จันทบุรี

100,000 0 0 150,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

48 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 2.50 ม. ยาว  -  - 150,000  -  - ผู้ที่ได้รับ สามารถเพิ่ม กองช่าง

ซอยพลอยแหวน 1 หมู่ 4 ระบายน้ําและป้องกันปัญหา 12 ม. สูง 1.50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ น้ําท่วมขัง จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 86 ระบายน้ําและ

จ.จันทบุรี ครัวเรือน/ ป้องกันน้ําท่วมขัง

195 คน บริเวณดังกล่าวได้

49 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 1.20 x 1.20  -  - 120,000  -  - ผู้ที่ได้รับ สามารถเพิ่ม กองช่าง

ถนนรัตนวิถีช่วงคลองห้วยแร้ง ระบายน้ําและป้องกันปัญหา x 1.00 ม. จํานวน 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

ตัดผ่านบริเวณบ้านเจ๊แจ๋ว น้ําท่วมขัง โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 75 ระบายน้ําและ

หมู่ 7 ต.พลอยแหวน  ครัวเรือน/ ป้องกันน้ําท่วมขัง

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 206 คน บริเวณดังกล่าวได้

0 0 270,000 0 0

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )
แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

50 ฝังท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ฝังท่อระบายระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.20  -  -  -  - 50,000 ผู้ที่ได้รับ สามารถเพิ่ม กองช่าง

ถนนซอยพระยาตรัง 4 ระบายน้ําและป้องกันปัญหา x 1.00 ม.จํานวน 10 ท่อน พร้อมฝังกลบ ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

(บริเวณบ้านคุณสมเดช) น้ําท่วมขัง และซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 2.00 ม. 84 ระบายน้ําและ

หมู่ 1 ต.พลอยแหวน ยาว 7.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.พร้อมติดตั้ง ครัวเรือน/ ป้องกันน้ําท่วมขัง

อ.ท่าใหม่จ.จันทบุรี ป้ายโครงการ ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 201 คน บริเวณดังกล่าวได้

51 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม.  -  -  - 450,000  - ผู้ที่ได้รับ สามารถเพิ่ม กองช่าง

ถนนรัตนวิถี หมู่ 1 ระบายน้ําและป้องกันปัญหา ยาว 300 ม.ลึก 0.40 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ น้ําท่วมขัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 84 ระบายน้ําและ

จ.จันทบุรี ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ ครัวเรือน/ ป้องกันน้ําท่วมขัง

201 คน บริเวณดังกล่าวได้

0 0 0 450,000 50,000

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  ()

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

52 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 1 ม. 660,000  -  -  -  - ผู้ที่ได้รับ สามารถเพิ่ม กองช่าง

ถ.รัตนวิถี บ้านคุณบุญเลิศ ระบายน้ําและป้องกันปัญหา ยาว 310 ม.ลึก 0.80 ม.หนาเฉลี่ย 0.12 ม. ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

ถึงประปาพร้อมฝังท่อระบายน้ํา น้ําท่วมขัง พร้อมฝังท่อระบายน้ํา ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. 84 ระบายน้ําและ

หน้าบ้านคุณสาคร (ป้าแจ๋ว) จํานวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ครัวเรือน/ ป้องกันน้ําท่วมขัง

หมู่ 1 ต.พลอยแหวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 201 คน บริเวณดังกล่าวได้

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

53 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 1 ม.  -  - 350,000  -  - ผู้ที่ได้รับ สามารถเพิ่ม กองช่าง

ซอยจันทอุทัย หมู่ 6 ระบายน้ําและป้องกันปัญหา ยาว 200 ม. ลึก 0.80 ม. หนา 0.12 ม. ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ น้ําท่วมขัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 168 ระบายน้ําและ

จ.จันทบุรี ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ ครัวเรือน/ ป้องกันน้ําท่วมขัง

338 คน บริเวณดังกล่าวได้

660,000 0 350,000 0 0

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

54 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 0.40 ม.  -  - 350,000  -  - ผู้ที่ได้รับ สามารถเพิ่ม กองช่าง

ซอยอนุคีรี หมู่ 6 ระบายน้ําและป้องกันปัญหา ยาว 196 ม.ลึก 0.30 ม. หนา 0.12 ม. ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ น้ําท่วมขัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 168 ระบายน้ําและ

จ.จันทบุรี ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ ครัวเรือน/ ป้องกันน้ําท่วมขัง

338 คน บริเวณดังกล่าวได้

55 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม.  - 680,000  -  -  - ผู้ที่ได้รับ สามารถเพิ่ม กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ํา ระบายน้ําและป้องกันปัญหา ยาว 475 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.12 ม. ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

ตั้งแต่ซอยพลอยแหวน 12 น้ําท่วมขัง พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 75 ระบายน้ําและ

ถึงซอยพลอยแหวน 10 0.60 x 1.00 ม. จํานวน 20 ท่อน ครัวเรือน/ ป้องกันน้ําท่วมขัง

ถนนรัตนวิถี หมู่ 7 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 206 คน บริเวณดังกล่าวได้

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

จ.จันทบุรี

0 680,000 350,000 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

56 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 0.60 ม.  -  - 720,000  -  - ผู้ที่ได้รับ สามารถเพิ่ม กองช่าง

พร้อมฝังวางท่อระบายน้ํา ระบายน้ําและป้องกันปัญหา ยาว 200 ม.ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

ซอยพลอยแหวน 5 หมู่ 7 น้ําท่วมขัง พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด Ø 75 ระบายน้ําและ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ 0.40 x 1.00 ม. จํานวน 12 ท่อน 2 จุด ครัวเรือน/ ป้องกันน้ําท่วมขัง

จ.จันทบุรี พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 206 คน บริเวณดังกล่าวได้

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

57 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 0.40 ม.  -  -  - 720,000  - ผู้ที่ได้รับ สามารถเพิ่มประสิทธิ กองช่าง

ถ.รัตนวิถี ซ.พลอยแหวน 1 ระบายน้ําและป้องกันปัญหา ยาว 480 ม.ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ประโยชน์ ภาพในการระบายน้ํา

ถึงคลองห้วยแล้ง หมู่ 7 น้ําท่วมขัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 75 ครัวเรือน และป้องกันน้ําท่วมขัง

ต.พลอยแหวนฯ (บ้านเจ๊แจ๋ว) ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 206 คน บริเวณดังกล่าวได้

58 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 1.75 ม.  -  -  -  - 400,000 ผู้ที่ได้รับ สามารถเพิ่มประสิทธิ กองช่าง

ถ.บ้านตั้วล้ง-บ้านเขาวัว ระบายน้ําและป้องกันปัญหา สูง 0.31 ม.หนา 0.12 ม. ยาว 200 ม. ประโยชน์ ภาพในการระบายน้ํา

หมู่ 1 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ น้ําท่วมขัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 44 ครัวเรือน และป้องกันน้ําท่วมขัง

จ.จันทบุรี ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 104 คน บริเวณดังกล่าวได้

0 0 720,000 720,000 400,000

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่

59



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

59 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 1.75 ม.  -  - 300,000  -  - ผู้ที่ได้รับ สามารถเพิ่มประสิทธิ กองช่าง

ถ.บ้านหนองคล้า หมู่ 7 ระบายน้ําและป้องกันปัญหา ลึก 0.31 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 200 ม. ประโยชน์ ภาพในการระบายน้ํา

(ซอยศาลาตาเตียง) ต.เขาวัว น้ําท่วมขัง ตามแบบแปลนเทศบาลฯ พร้อมติดตั้งป้าย 35 ครัวเรือน และป้องกันน้ําท่วมขัง

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 100 คน บริเวณดังกล่าวได้

60 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 0.40 ม. 70,000  -  -  -  - ผู้ที่ได้รับ สามารถเพิ่มประสิทธิ กองช่าง

หมู่ 7 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ ระบายน้ําและป้องกันปัญหา ลึก 0.50 ม.  หนา 0.10 ม. ยาว 40 ม. ประโยชน์ ภาพในการระบายน้ํา

จ.จันทบุรี (บ้านผู้ใหญ่เก่า) น้ําท่วมขัง ตามแบบแปลนเทศบาลฯ พร้อมติดตั้งป้าย 35 ครัวเรือน และป้องกันน้ําท่วมขัง

ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 100 คน บริเวณดังกล่าวได้

70,000 0 300,000 0 0

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

61 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พร้อมฝังท่อฯ 620,000  -  -  -  - ผู้ที่ได้รับ สามารถเพิ่ม กองช่าง

พร้อมฝังท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ระบายน้ําและป้องกันปัญหา ช่วงที่ 1 กว้าง 0.70 ม.ยาว 26 ม. ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

ซอยดีปลี หมู่ 9 ต.เขาวัว น้ําท่วมขัง ลึก 0.60 ม.พร้อมฝังท่อระบายน้ํา จํานวน ระบายน้ําและ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขนาด Ø  0.60 ม.จํานวน 6 ท่อน 400 ป้องกันน้ําท่วมขัง

ช่วงที่ 2 กว้าง 0.70 ม.ยาว 48 ม. ครัวเรือน/ บริเวณดังกล่าวได้

ลึก 0.60 ม.พร้อมฝังท่อระบายน้ํา 695 คน

ขนาด Ø  0.60 ม.จํานวน 8 ท่อน 

ช่วงที่ 3 กว้าง 0.70 ม.ยาว 118 ม.

ลึก 0.60 ม.พร้อมฝังท่อระบายน้ํา

ขนาด Ø 0.60 ม.จํานวน 10 ท่อน 

ช่วงที่ 4 กว้าง 0.70 ม.ยาว 133 ม.

ลึก 0.60 ม.พร้อมฝังท่อระบายน้ํา 

ขนาด Ø 0.60 ม.จํานวน 12 ท่อน 

ช่วงที่ 5 กว้าง 0.70 ม.ยาว 56 ม.

ลึก 0.60 ม.พร้อมฝังท่อฯขนาด Ø 0.60 ม.

จํานวน 10 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

620,000 0 0 0 0

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจาํหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่

61



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

62 ฝาปิดรางระบายน้ํา ถนนอนุคีรี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการ ฝาปิดรางระบายน้ํา กว้าง 1.20 ม. ยาว 165 ม. 250,000 -  -  - - ผู้ที่ได้รับ สามารถป้องกัน กองช่าง

หมู่ 3 ต.พลอยแหวน สัญจรในเส้นทางถนนอนุคีรีฯ หนา 0.07 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ ประโยชน์ อุบัติเหตุในเส้นทาง

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 52 ดังกล่าวได้

ครัวเรือน/

121 คน

63 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง  -  - 350,000  -  -  -ผู้ที่ได้รับ สามารถเพิ่ม กองช่าง

ซอยนิยมานุสร 13 หมู่ 9 ระบายน้ําและป้องกันปัญหา 0.40 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี น้ําท่วมขัง ยาว 200 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 400 ระบายน้ําและ

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ครัวเรือน/ ป้องกันน้ําท่วมขัง

695 คน บริเวณดังกล่าวได้

250,000 0 350,000 0 0

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหนา่ยสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

64 เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน หมู่ 7 เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า - - - - 125,000 ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ 7 กองช่าง

บริเวณรอบสระหนองบัว ต.พลอยแหวน มีสถานที่ 182 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ ประโยชน์ ตําบลพลอยแหวน

หมู่ 7 ต.พลอยแหวน จัดกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 75 มีสถานที่จัดกิจกรรม

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ครัวเรือน/ ต่างๆ ในหมู่บ้าน

206 คน

65 ติดตั้งป้ายการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ติดตั้งป้ายการจราจร ป้ายบอกเส้นทาง สถานที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ที่ได้รับ ให้ประชาชนได้รับ กองช่าง

ป้ายบอกเส้นทาง ชื่อถนน สะดวกในการเดินทาง ชื่อถนน และซอยต่างๆ ปีละ 10 แห่ง ประโยชน์ ความสะดวก

และซอยต่างๆ 1,798 ในการเดินทาง

ครัวเรือน/

3,611 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 175,000

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลคา่สูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )
แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

66 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรปีละ 2 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ที่ได้รับ สามารถป้องกันและ กองช่าง

ทางถนนในพื้นที่เทศบาลฯ ประโยชน์ ลดอุบัติเหตุทางถนน

1,798 ในพื้นที่ได้

ครัวเรือน/

3,611 คน

67 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 150,000  -  -  -  - ผู้ที่ได้รับ สามารถป้องกัน กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนรัตนวิถี หมู่ 1 จากการสัญจรในเส้นทาง 1.40 ม. ยาว 0.60 ม. หนา 0.12 ม. ประโยชน์ อุบัติเหตุในเส้นทาง

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ ถนนอนุคีรีฯ จํานวน 200 ฝา ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 84 ดังกล่าวได้

จ.จันทบุรี พร้อมป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย ครัวเรือน/

201 คน

68 โครงการปรับปรุงท่อบล็อก เพื่อให้ประชาชน หมู่ 4, 5 ขยายขนาดท่อบล็อก ค.ส.ล. จากเดิมขนาด  - 300,000  -  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน ม. 4, 5 กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย มีสะพานสําหรับใช้ในการ กว้าง 4.30 ม. ยาว 10 ม. เป็นขนาดกว้าง ประโยชน์ ต.เขาวัว มีสะพานใช้

หลังตลาดแม่พิมพ์ หมู่ 4 ขนส่งสินค้าการเกษตร 5.30 ม. ยาว 10 ม. ตามแบบเทศบาลฯ 187 ในการขนส่งสินค้า

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี การคมนาคมที่สะดวก พร้อมป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย ครัวเรือน/ การเกษตรและการ

337 คน คมนาคมที่สะดวก

200,000 350,000 50,000 50,000 50,000

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

69 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ํา เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ําหนองจระเข้ กว้าง 8 ม.  -  - 800,000  - - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

คลองหนองจระเข้ หมู่ 2 อุปโภคและการเกษตรอย่าง ยาว 15 ม. ความสูงสันฝาย 3 ม. ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ เพียงพอ ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ พร้อมติดตั้ง 315 ครัวเรือน และการเกษตร

จ.จันทบุรี ป้ายโครงการ 1 ป้าย 447 คน อย่างเพียงพอ

70 ก่อสร้างฝายน้ําล้น เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ ก่อสร้างฝายน้ําล้น ค.ส.ล. ขนาดสันฝาย 1.50 ม.  -  - 550,000  - - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

คลองห้วยระกํา หมู่ที่ 4 อุปโภคและการเกษตรอย่าง ผนังข้างสูง 3 ม.กว้าง 8 ม.(ตามแบบมาตรฐาน ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ เพียงพอ ของท้องถิ่น กรมการปกครอง เลขที่ ท.4-01) 86 และการเกษตร

จ.จันทบุรี พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ครัวเรือน/ อย่างเพียงพอ

195 คน

71 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ํา เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ ก่อสร้างฝายน้ําล้น ขนาดสันฝายสูง 1.00 ม.  -  - 450,000  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

คลองห้วงมะไฟ หมู่ที่ 5 อุปโภคและการเกษตรอย่าง ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 6 ม. (ตามแบบ ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ เพียงพอ มาตรฐานของท้องถิ่น กรมการปกครอง 96 และการเกษตร

จ.จันทบุรี แบบเลขที่ ท.4-01) พร้อมติดตั้งป้าย ครัวเรือน/ อย่างเพียงพอ

โครงการ 1 ป้าย 246 คน

0 0 1,800,000 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

72 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ํา เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ําหนองเตียน กว้าง 8 ม.  -  - 800,000  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

หนองเตียน หมู่ 6 ต.เขาวัว อุปโภคและการเกษตรอย่าง ยาว 10 ม. ความสูงสันฝาย 2.50 ม. ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพียงพอ ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ พร้อมติดตั้งป้าย 222 และการเกษตร

(บริเวณท้ายหนองเตียน) โครงการ 1 ป้าย ครัวเรือน/ อย่างเพียงพอ

 568 คน

73 ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ํา เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ําคลองห้วงมะไฟ  -  -  - 250,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

คลองห้วงมะไฟ หมู่ 5 อุปโภคและการเกษตรอย่าง จํานวน 3 แห่ง ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ เพียงพอ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 96 ครัวเรือน และการเกษตร

จ.จันทบุรี  246 คน อย่างเพียงพอ

74 ซ่อมแซมฝายน้ําล้น เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ ซ่อมแซมฝายน้ําล้นคลองท่ากรวด จํานวน 1 แห่ง  -  -  - 150,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

คลองท่ากรวด หมู่ 7  อุปโภคและการเกษตรอย่าง ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ พร้อมติดตั้งป้าย ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ เพียงพอ โครงการ 1 ป้าย 75 และการเกษตร

จ.จันทบุรี ครัวเรือน/ อย่างเพียงพอ

206 คน

0 0 800,000 400,000 0

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 

1.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มมีูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

75 ซ่อมแซมฝายกั้นน้ํา เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําคลองกํายาน จํานวน 1 แห่ง  -  -  - 250,000  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

คลองกํายาน หมู่ 4 ต.เขาวัว อุปโภคและการเกษตรอย่าง ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ พร้อมติดตั้งป้าย ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพียงพอ โครงการ 1 ป้าย 100 ครัวเรือน และการเกษตร

129 คน อย่างเพียงพอ

76 ซ่อมแซมฝายวังหินด่าน หมู่ 5 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ ซ่อมแซมฝายวังหินด่าน จํานวน 1 แห่ง  - -  - 250,000  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี อุปโภคและการเกษตรอย่าง ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ พร้อมติดตั้งป้าย ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค

เพียงพอ โครงการ 1 ป้าย 87 ครัวเรือน และการเกษตร

208 คน อย่างเพียงพอ

77 ขุดลอกหนองลังกา หมู่ 2 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกหนองลังกา กว้าง 50 ม. ยาว 100 ม.  -  -  - 750,000  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ อุปโภคและการเกษตรอย่าง ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค

จ.จันทบุรี เพียงพอ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 315 และการเกษตร

ครัวเรือน/ อย่างเพียงพอ

448 คน

0 0 0 1,250,000 0

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 

1.2 แผนงานการเกษตร

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

78 ขุดลอกหนองจระเข้ หมู่ 2 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกหนองจระเข้ กว้าง 40 ม. ยาว 80 ม.  -  -  - 450,000  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ อุปโภคและการเกษตรอย่าง ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค

จ.จันทบุรี เพียงพอ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 315 และการเกษตร

ครัวเรือน/ อย่างเพียงพอ

448 คน

79 ขุดลอกคลองห้วยระกํา หมู่ 4 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกคลองห้วยระกํา ในพื้นที่ หมู่ 4 ฯ - - - 500,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ อุปโภคและการเกษตรอย่าง กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.ลึกตามสภาพพื้นที่ ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค

จ.จันทบุรี เพียงพอ ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ พร้อมติดตั้งป้าย  86 ครัวเรือน และการเกษตร

โครงการ 1 ป้าย 195 คน อย่างเพียงพอ

80 ขุดลอกคลองห้วยแร้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกคลองห้วยห้วยแล้ง พื้นที่หมู่ 4,5,7 - - - 500,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

หมู่ 4,5,7 ต.พลอยแหวน อุปโภคและการเกษตรอย่าง กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.ลึกตามสภาพพื้นที่ ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพียงพอ ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ พร้อมติดตั้งป้าย  257 และการเกษตร

โครงการ 1 ป้าย ครัวเรือน/ อย่างเพียงพอ

647 คน

0 0 0 1,450,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

งบประมาณ

1.2 แผนงานการเกษตร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

81 ขุดลอกคลองชําฆ้อ หมู่ ๖ เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกคลองชําฆ้อ กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.  -  -  - 250,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ อุปโภคและการเกษตรอย่าง ลึกตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค

จ.จันทบุรี เพียงพอ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 168 และการเกษตร

ครัวเรือน/ อย่างเพียงพอ

338 คน

82 ขุดลอกสระน้ําหนองแสง หมู่ 5 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกสระน้ําหนองแสงฯ ขนาดพื้นที่ 7 ไร่  -  -  - 600,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ อุปโภคและการเกษตรอย่าง ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ พร้อมติดตั้งป้าย ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค

จ.จันทบุรี เพียงพอ โครงการ 1 ป้าย 96 ครัวเรือน และการเกษตร

246 คน อย่างเพียงพอ

83 ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ หนองตระเกรา  -  -  - 360,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

หนองตระเกรา หมู่ 7  อุปโภคและการเกษตรอย่าง ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ เพียงพอ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 75 และการเกษตร

จ.จันทบุรี ครัวเรือน/ อย่างเพียงพอ

206 คน

0 0 0 1,210,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

1.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสนิค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

84 ขุดลอกสระน้ําสาธารณะหนองบัว เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกสระน้ําหนองบัว หมู่ 7 ฯ ขนาดพื้นที่  -  -  - 800,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

หมู่ 7 ต.พลอยแหวน อุปโภคและการเกษตรอย่าง 11 ไร่ ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพียงพอ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 75 และการเกษตร

ครัวเรือน/ อย่างเพียงพอ

206 คน

85 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่หมู่ ม.4,6 ต.เขาวัว  -  - 375,000  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

อุปโภคและการเกษตรอย่าง และหมู่ 1 ต.พลอยแหวน รวมจํานวน 3 บ่อ ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค

เพียงพอ บ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  406 และการเกษตร

ความลึกไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร ครัวเรือน/ อย่างเพียงพอ

(ใช้ท่อ pvc. ชั้น 13.5 มอก. 17.2532) 898 คน

พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ขนาด 1.5 แรงม้า 

จํานวน 3 เครื่อง 

0 0 375,000 800,000 0

1.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

86 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันเฝ้าระวังปัญหา ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยง  -  - 450,000 325,000  - ผู้ที่ได้รับ สามารถป้องกันเฝ้าระวัง สํานักปลัด

ประจําหมู่บ้าน ยาเสพติดและภัยต่างๆ ในหมู่บ้าน จํานวน 7 จุด ในหมู่ 1,7 ต.เขาวัว ประโยชน์ ปัญหายาเสพติดและ

ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ และ หมู่ 1,2,5,6,7 ต.พลอยแหวนฯ 649 ภัยต่างๆ ในพื้นที่ได้

ครัวเรือน/ อย่างมีประสิทธิภาพ

1,304 คน

0 0 450,000 325,000 0

1.3 ส่งเสริมสนับสนุการกีฬาและนันทนาการ 1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.5 การบริหารงานให้ทันสมัย โปร่งใสและมีส่วนร่วม 1.7 พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมฯ) 

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม (1.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

87 โครงการควบคุมและ เพื่อป้องกันและควบคุมการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ที่ได้รับ สามารป้องกันและ สํานักปลัด

ป้องกันโรคติดต่อใน ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ จํานวน 15 หมู่บ้าน ประโยชน์ ควบคุมโรคติดต่อ

พื้นที่ 1,789 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครัวเรือน/

3,611 คน

88 โครงการป้องกันและ เพื่อดําเนินการเฝ้าระวังป้องกัน เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้ที่ได้รับ สามารถป้องกัน สํานักปลัด

แก้ไขปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ เช่น จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน ประโยชน์ และแก้ไขปัญหา

ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งจุดตรวจตรา 1,789 ยาเสพติดในพื้นที่

ร่วมกับหน่วงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องฯ ครัวเรือน/ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3,611 คน

89 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพื่อป้องกันและควบคุม ดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สุนัขและ สามารถป้องกัน สํานักปลัด

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ แมวร้อยละ และควบคุมโรค

จํานวน 15 หมู่บ้าน (2,022 ตัว) 90 ได้รับ พิษสุนัขบ้าได้อย่าง

การฉีดวัคซีน มีประสิทธิภาพ

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000

1.3 ส่งเสริมสนับสนุการกีฬาและนันทนาการ 1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.5 การบริหารงานให้ทันสมัย โปร่งใสและมีส่วนร่วม ) 

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม (1.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่

72



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

90 โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ เพื่อสํารวจจํานวนประชากร สํารวจประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จํานวนสุนัข มีข้อมูลจํานวน สํานักปลัด

และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สุนัขและแมวในพื้นที่แล้ว จํานวน 15 หมู่บ้าน (2,022 ตัว) และแมว สุนัขและแมวที่

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก ขึ้นทะเบียนสัตว์ในระบบ ที่สํารวจได้ เป็นปัจจุบันและ

โรคพิษสุนัขบ้าฯ ของกรมปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่า ขึ้นทะเบียนสัตว์

ร้อยละ 90 ได้ครบถ้วน

91 โครงการพระราชดําริ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ดําเนินโครงการพระราชดําริที่เกี่ยวข้องกับงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้ที่ได้รับ สามารถขับเคลื่อน สํานักปลัด

ด้านสาธารณสุข พระราชดําริด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข เช่น 1.โครงการอบรมหมอ ประโยชน์จาก โครงการพระราชดําริ

ในกิจกรรมต่างๆให้มีความ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ 2.โครงการสืบสาน การดําเนิน ด้านสาธารณสุข

เหมาะสมกับปัญหาและบริบท พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โครงการฯ ในกิจกรรมต่างๆ

ของพื้นที่ตําบลเขาวัวและ 3.การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ฯ 1,798 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตําบลพลอยแหวน  -ฯลฯ ครัวเรือน/ และเกิดประสิทธิผล

3,611 คน

312,000 312,000 312,000 312,000 312,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม (1.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

1.3 ส่งเสริมสนับสนุการกีฬาและนันทนาการ 1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.5 การบริหารงานให้ทันสมัย โปร่งใสและมีส่วนร่วม ) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

92 โครงการอบรมอาสาสมัคร เพื่อพัฒนาบุคคลากรในการ จัดกิจกรรม/ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมอาสา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บุคคลากรฯ ผู้สูงอายุที่มีภาวะ สํานักปลัด

บริบาลท้องถิ่น ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สมัครบริบาลท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่า 2 คน มีความรู้ พึ่งพิงได้รับการดูแล

ในการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุฯ 

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

2.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม (1.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

1.3 ส่งเสริมสนับสนุการกีฬาและนันทนาการ 1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.5 การบริหารงานให้ทันสมัย โปร่งใสและมีส่วนร่วม ) 

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่

74



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

93 โครงการอบรมพัฒนาสตรีอาสา เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีอาสา จัดกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา พัฒนาศักยภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สตรีอาสา สตรีอาสาสามารถ สํานักปลัด

เพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ในพื้นที่ เพื่อการเสริมสร้าง ในด้านต่างๆ ของสตรีอาสาพัฒนาตําบลเขาวัว- จํานวน เสริมสร้างครอบครัว

และชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวเข้มแข็งและ พลอยแหวน จํานวน 400 คน 400 คน เข้มแข็งและทําให้

ชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการ ชุมชนเข้มแข็งได้

พัฒนาฯ

94 โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุ สามารถพัฒนาผู้สูงอายุ สํานักปลัด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชีวิตผู้สูงอายุ ในการเข้าสู่สังคม จํานวน 100 คน เพื่อเตรียมความพร้อม จํานวน ให้มีความพร้อมในการ

เพื่อเตรียมความพร้อมใน ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ พร้อม 100 คน เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สนับสนุนส่งเสริมการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม ได้รับการ โดยสมบูรณ์

พัฒนาฯ

95 ส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็ก เด็กและเยาวชนในพื้นที่ จํานวน 50 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก/เยาวชน เด็กและเยาวชนได้รับ สํานักปลัด

เยาวชน ทต.เขาวัว-พลอยแหวน และเยาวชน ให้มีองค์ความรู้ จํานวน 50 คน การพัฒนาให้มีองค์

หลากหลายด้านเพิ่มขึ้น ได้รับการ ความรู้หลากหลาย

พัฒนาฯ ด้านเพิ่มขึ้น

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม (1.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

1.3 ส่งเสริมสนับสนุการกีฬาและนันทนาการ 1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.5 การบริหารงานให้ทันสมัย โปร่งใสและมีส่วนร่วม ) 

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่

75



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

96 อุดหนุนโครงการขอรับเงิน เพื่อให้การดําเนินการ อุดหนุนงบประมาณในการเพิ่มศักยภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ การดําเนินการด้าน สํานักปลัด

อุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ขับเคลื่อนงานยาเสพติดของ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ ผู้เกี่ยวข้อง ยาเสพติดของจังหวัด

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา จังหวัดจันทบุรี เป็นไปตาม ที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุรี/ศูนย์อํานวย กับยาเสพติด จันทบุรีเป็นไปอย่าง

ยาเสพติดของจังหวัดจันทบุรี แนวทางยุทธศาสตร์ที่ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลดลง มีประสิทธิภาพ

(ศอ.ปส.จ.จันทบุรี) รัฐบาลกําหนด จังหวัดจันทบุรี (ศอ.ปส.จ.จันทบุรี)

เป็นจํานวน  100,000 บาท ต่อปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม (1.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

1.3 ส่งเสริมสนับสนุการกีฬาและนันทนาการ 1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.5 การบริหารงานให้ทันสมัย โปร่งใสและมีส่วนร่วม ) 

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่

76



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

97 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน ประชาชนในพื้นที่ กองการศึกษา

การแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ในพื้นที่และบุคลากรของ เช่น การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในพื้นที่ นักกีฬา และบุคลากรของ

เทศบาลได้ออกกําลังกาย การแข่งขันกีฬา อปท. ในเขตอําเภอ จังหวัดฯ และทีมงาน เทศบาลมีสุขภาพ

ที่ส่งเข้าร่วม แข็งแรง

แข่งขัน

98 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนมี ลานกีฬา กว้าง 23 ม. ยาว 38 ม. ‐ ‐ ‐ ‐ 650,000 ผู้ได้รับ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

อเนกประสงค์ต้านยาเสพติด สถานที่ออกกําลังกาย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 874 ตร.ม. ประโยชน์ ออกกําลังกายและ

หมู่ 7 ต.พลอยแหวน และเพื่อให้สุขภาพ ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ พร้อมติดตั้ง 75 ครัวเรือน ทํากิจกรรมส่งเสริม

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ร่างกายแข็งแรง ป้ายโครงการ 1 ป้าย 206 คน สุขภาพต่าง ๆ

99 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีอาคาร อาคารอเนกประสงค์ กว้าง 25 ม.  ‐ ‐ ‐ 20,500,000 ‐ ผู้ที่ได้รับ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

สําหรับจัดกิจกรรมกีฬาการ ยาว 49 ม. มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ประโยชน์ ออกกําลังกายและ

ออกกําลังกายในร่มและ 1,225 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 1,789 ทํากิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมสาธารณะอื่นๆ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ครัวเรือน/

3,611 คน

50,000 50,000 50,000 20,550,000 700,000

1.3 ส่งเสริมสนับสนุการกีฬาและนันทนาการ 1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.5 การบริหารงานให้ทันสมัย โปร่งใสและมีส่วนร่วม ) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม (1.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

100 สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ ผู้สูงอายุ จํานวน 776 คน 6,456,000 6,456,000 6,456,000 6,456,000 6,456,000 ผู้สูงอายุได้รับ ผู้สูงอายุได้รับ สํานักปลัด

สังคมอย่างทั่วถึง เบี้ยยังชีพ สวัสดิการสังคม

จํานวน อย่างทั่วถึง

776 คน 

101 สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับ คนพิการ จํานวน 104 คน 1,232,600 1,232,600 1,232,600 1,232,600 1,232,600 ผู้พิการได้รับ คนพิการได้รับ สํานักปลัด

สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง เบี้ยยังชีพ สวัสดิการสังคม

จํานวน อย่างทั่วถึง

104 คน 

102 สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 9 คน 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ สํานักปลัด

สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง รับเบี้ยยังชีพ สวัสดิการสังคม

จํานวน อย่างทั่วถึง

9 คน 

7,742,600 7,742,600 7,742,600 7,742,600 7,742,600

2.6 แผนงานงบกลาง 

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

1.3 ส่งเสริมสนับสนุการกีฬาและนันทนาการ 1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.5 การบริหารงานให้ทันสมัย โปร่งใสและมีส่วนร่วม ) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม (1.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่

78



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

103 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการดูแลรักษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน ประชาชนในพื้นที่ สํานักปลัด

ความสะอาดและความเรียบร้อย มีส่วนร่วมในการรักษาความ ความสะอาดในพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ครัวเรือน มีส่วนร่วมในการ

ของชุมชน สะอาดของชุมชน เช่น การคัดแยกขยะ การดูแลสิ่งแวดล้อม ที่เข้าร่วม รักษาความสะอาด

รอบบริเวณบ้าน/ที่อยู่อาศัย เป็นต้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กิจกรรม ของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

104 ติดตั้งโซล่าเซล์สําหรับ เพื่อลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า ติดตั้งโซล่าเซล์สําหรับประปาหมู่บ้าน  -  - 500,000 1,000,000 1,000,000 โซล่าร์เซลล์ สามารถลดรายจ่าย กองช่าง

ประปาหมู่บ้าน ของประประหมู่บ้าน ขนาด 10  Kw จํานวน 5 แห่ง ดังนี้ ที่ติดตั้งใน ค่าไฟฟ้าของประปา

หมู่ที่ 1, 2, 7 ตําบลเขาวัวฯ และ แต่ละแห่ง หมู่บ้านได้

หมู่ที่ 1, 7 ตําบลพลอยแหวนฯ สามารถ

ผลิตไฟฟ้าได้

ไม่น้อยกว่า

10 kw

0 0 500,000 1,000,000 1,000,000

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดส้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม 

(1.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งประวัติศาสตร์) 

3.1 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

งบประมาณ

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

105 โครงการปลูกป่าปลูกต้นไม้ต่างๆ เพื่อบํารุงรักษา ฟื้นฟู ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ต่างๆ ในช่วงฤดูฝนและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น สํานักปลัด

พื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับสองข้างทาง ของต้นไม้ และสิ่งแวดล้อม

ในเขตเทศบาลให้สมบูรณ์ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ที่ปลูกและ สองข้างทางสวยงาม

เติบโตได้

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม 

(1.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งประวัติศาสตร์) 

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดส้อม

3.3 แผนงานการเกษตร

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
106 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนา ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่  - 1,000,000  - 1,000,000  - จํานวน มีแหล่งเที่ยวที่สําคัญ กองช่าง

ในเขตเทศบาลตําบลเขาวัว- และพัฒนาให้เป็นแหล่ง เช่น ปรับภูมิทัศน์บริเวณเขาพลอยแหวน, นักท่องเที่ยว ในพื้นที่ และสามารถ

พลอยแหวน ท่องเที่ยวที่สําคัญในพื้นที่ ทางเข้าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว เป็นต้น ที่เข้ามาเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในพื้นที่ ในพื้นที่ได้

107 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานปิดทอง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวน แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ กองการศึกษา

ในเทศกาลตรุษจีนงานปิดทอง ในพื้นที่และอนุรักษ์ พระพุทธบาทจําลอง ณ เขาพลอยแหวน นักท่องเที่ยว เป็นที่รู้จักมากขึ้น

พระพุทธบาทจําลอง วัฒนธรรมของท้องถิ่น ร่วมกับผู้นําหมู่บ้านตําบล กลุ่ม องค์กรต่างๆ ที่เข้ามาเที่ยว และประชาชนมีส่วน

ในพื้นที่ ร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมของท้องถิ่น

108 โครงการก่อสร้างเหมืองพลอย เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เหมืองพลอย แบบอาคาร   -  -  -  - 600,000 จํานวนผู้เข้า มีแหล่งศึกษาการ กองช่าง

หมู่ 2 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ การทําเหมืองพลอยและ ชั้นเดียว กว้าง 12 ม. ยาว 12.50 ม. เยี่ยมชม ทําเหมืองพลอยและ  

จ.จันทบุรี อัญมณีในพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. พิพิธภัณฑ์ฯ อัญมณีในพื้นที่

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ พร้อมติดตั้ง

ป้ายโครงการ 1 ป้าย

40,000 1,040,000 40,000 1,040,000 640,000

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่เน้นคุณค่า อัตลักษณ์ และความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดจันทบุรีเป็นแหลง่ท่องเที่ยวยั่งยืน) 

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

109 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน ประชาชนมีส่วนร่วม สํานักปลัด

วันสําคัญ กิจกรรมทางรัฐพิธี ให้ประชาชนมีส่วนร่วม กิจกรรมทางรัฐพิธี และงานพิธีการต่างๆ ผู้เข้าร่วม ในกิจกรรมวันสําคัญ 

และงานพิธีการต่างๆ ในกิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรม กิจกรรมฯ/ กิจกรรมงานรัฐพิธี

ทางรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆ งานพิธีต่างๆ และงานพิธีการต่างๆ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

110 สนับสนุนและส่งเสริม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมการจัดงานประเพณี 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน ประชาชนมีส่วนร่วม กองการศึกษา

การดําเนินการจัดงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น วันสําคัญทางศาสนา ผู้เข้าร่วม ในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และประเพณีไทย เช่น ประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมฯ วัฒนธรรมประเพณีฯ

และกิจกรรมวันสําคัญทาง ของท้องถิ่นและประเพณีไทย ลอยกระทง จัดงานวันผู้สูงอายุ วันวิสาขบูชา งานต่างๆ 

ศาสนาและประเพณีไทย วันมาฆบูชา ทําบุญบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น

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

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่เน้นคุณค่า อัตลักษณ์ และความยั่งยืน และ...ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม (1.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีฯ)

เมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

111 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้ง กรณีครบวาระ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนนายก/ มีสมาชิกสภาเทศบาล สํานักปลัด

สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ให้มีสมาชิกสภาเทศบาล กรณีเลือกตั้งซ่อม และกรณีอื่นๆ สมาชิกสภา/ และนายกเทศมนตรี

และนายกเทศมนตรี ตามที่กฎหมายกําหนด ตามที่ ครบตามจํานวน

ตามที่กฎหมายกําหนด กฎหมาย

กําหนด

112 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรและ จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผู้ที่ บุคลากรสามารถ สํานักปลัด

และเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างทักษะความรู้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมฯ จํานวน 80 คน ผ่านการ นําความรู้มาพัฒนา

ในการพัฒนาองค์กร ผู้เข้ารับการอบรมและ ประกอบด้วย ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ อบรมและ การทํางานได้และ

ศึกษาดูงาน พนักงาน/ผู้นําหมู่บ้าน/กลุ่ม องค์กร ศึกษาดูงาน ผู้เข้าอบรมฯ นําองค์

ภาคประชาชน/คณะกรรมการ ฯลฯ ความรู้มาช่วยพัฒนา

ส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น ท้องถิ่นได้

800,000 800,000 800,000 800,000

800,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1.7 พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.8 ด้านการบริหารจัดการ) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม (1.5 การบริหารงานให้ทันสมัย โปร่งใสและมีส่วนร่วม 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

113 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดจ้างบุคคลภายนอก 1 อัตรา 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 การดําเนินงาน การดําเนินงานเผยแพร่ สํานักปลัด

เพื่อสนับสนุนงานบริการและ งานวิชาการและข่าวสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานบริการและเผยแพร่ เผยแพร่การ การดําเนินงานของ

เผยแพร่วิชาการ ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล งานวิชาการและข่าวสารต่างๆ ดําเนินงานฯ เทศบาลฯ/ข่าวสารฯ

(เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธื) ของเทศบาลฯ เป็นไปตาม มีประสิทธิภาพและ

(เดือนละ 15,000 บาท/คน/ปี) ที่กําหนด มีประสิทธิผล

114 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อให้สํานักงานเทศบาลฯ จัดจ้างบุคคลภายนอก 1 อัตรา 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 การทําความ อาคารสํานักงานฯ สํานักปลัด

ภายนอกปฎิบัติงานทําความ มีความสะอาดเรียบร้อย เพื่อทําความสะอาดอาคารสํานักงาน สะอาดอาคาร และบริเวณรอบๆ 

สะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล รองรับการปฏิบัติงานต่างๆ เทศบาลฯ และบริเวณรอบๆ สํานักงานฯ มีความสะอาด

ตําบลเขาวัว-พลอยแหวน (เดือนละ 10,500 บาท/คน/ปี) เป็นไปตาม เรียบร้อย

ที่กําหนด

115 โครงการจัดทําหรือทบทวนหรือ เพื่อให้การจัดเก็บภาษี จัดทําหรือทบทวนหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน การจัดเก็บภาษีและ กองคลัง

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 1 ชุด ภาษีฯ ทะเบียนทรัพย์สิน

ทรัพย์สินในเขตเทศบาล ในพื้นที่มีประสิทธิภาพ ที่จัดเก็บได้ ที่มีประสิทธิภาพ

ตําบลเขาวัว-พลอยแหวน และเกิดประสิทธิผล เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

356,000 356,000 356,000 356,000 356,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม (1.5 การบริหารงานให้ทันสมัย โปร่งใสและมีส่วนร่วม 

1.7 พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.8 ด้านการบริหารจัดการ) 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

116 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพื่อฝึกอบรมทบทวน อปพร. จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร.เทศบาลฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน อปพร.ที่ได้รับการ สํานักปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 20 คน หรือส่งไปฝึกอบรม อปพร. ฝึกอบรมมีทักษะ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านการ งานความรู้ในการ

ฝึกอบรม ปฏิบัติป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

117 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การดําเนินงาน สามารถป้องกัน สํานักปลัด

สาธารณภัยต่างๆ สาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ สาธารณภัย ในพื้นที่ 15 หมู่บ้าน ป้องกันและ และแก้ไขปัญหา 

เช่น ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย แก้ไขปัญหา สาธารณภัยต่างๆ ได้

วาตภัย ดินโคลนถล่ม อัคคีภัย เป็นต้น สาธารณภัย อย่างมีประสิทธิภาพ

มีประสิทธิภาพ

ครอบคลุม

ทุกพื้นที่

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม (1.5 การบริหารงานให้ทันสมัย โปร่งใสและมีส่วนร่วม 

1.7 พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.8 ด้านการบริหารจัดการ) 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

118 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน เพื่อเตรียมความพร้อมของ จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน อปพร.ที่ได้รับการ สํานักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ อปพร. ในการปฏิบัติงาน สาธารณภัย ให้กับ อปพร. เทศบาลฯ อปพร. ฝึกซ้อมมีทักษะความ

ป้องกัน/บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20 คน หรือส่งไปฝึกร่วมกับ ที่ผ่านการ รู้ในการปฏิบัติงาน

ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ้อมแผนฯ ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

119 โครงการก่อสร้างป้อม อปพร. เพื่อให้มีป้อมยาม อปพร. ก่อสร้างอาคาร กว้าง 4 ม. ยาว 4.50 ม.  -  - 130,000  -  - ผู้ได้รับ มีป้อมยาม อปพร. กองช่าง

บริเวณโรงเรียนวัดสระแก้วเดิม ในการปฏิบัติงานการรักษา มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม. ประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน

หมู่ 7 ต.พลอยแหวน ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ จํานวน การรักษาความสงบ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 867 เรียบร้อยภายในพื้นที่

ครัวเรือน/ 

1,754 คน

50,000 50,000 180,000 50,000 50,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม (1.5 การบริหารงานให้ทันสมัย โปร่งใสและมีส่วนร่วม 

1.7 พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.8 ด้านการบริหารจัดการ) 

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

120 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตั้งจุดอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ได้รับ สามารถป้องกันและ สํานักปลัด

ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ ในช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 1 จุด ประโยชน์ ลดอุบัติเหตุในช่วง

เช่น เทศกาลปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น จํานวน เทศกาลต่างๆ

1,789

ครัวเรือน/ 

3,611 คน

121 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ 1.เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและ ฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้ผ่านการ เทศบาลมีบุคลากร สํานักปลัด

การจิตอาสาภัยพิบัติประจํา ความเข้มแข็งให้เทศบาลฯ มี ภัยพิบัติประจํา อปท. จํานวน 50 คน ฝึกอบรม/ ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือ ทบทวน เจ้าพนักงานป้องกัน/

(ทต.เขาวัว-พลอยแหวน) เจ้าพนักงานป้องกันฯ จํานวน บรรเทาสาธารณภัยได้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 50 คน อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.เพื่อสนับสนุนให้โครงการ

จิตอาสาพระราชทาน ในระดับ

พื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง ฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

1.7 พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.8 ด้านการบริหารจัดการ) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม (1.5 การบริหารงานให้ทันสมัย โปร่งใสและมีส่วนร่วม 

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

122 โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าและ เพื่อดูแลบํารุงรักษาพื้นที่ จัดจ้างบุคคลภายนอก 6 อัตรา 864,000 864,000 864,000 864,000 864,000 การดูแลบํารุง พื้นที่สองข้างทาง สํานักปลัด

ตัดแต่งดูแลบํารุงรักษาพันธุ์ต้นไม้ สองข้างทางในเขตเทศบาลฯ เพื่อดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ฯ และพื้นที่ รักษาพื้นที่ ในเขตเทศบาลฯ

ในพื้นที่เทศบาลตําบลเขาวัว- ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและ สองข้างทางในเขตเทศบาลฯ ให้มีความ สองข้างทาง เป็นระเบียบเรียบร้อย

พลอยแหวน มีความสวยงาม สวยงามเรียบร้อย เป็นไปตาม และสวยงาม

(เดือนละ 12,000 บาท/คน/ปี) ที่กําหนด

123 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อให้การจัดเก็บขยะมูลฝอย จัดจ้างบุคคลภายนอก 6 อัตรา 864,000 864,000 864,000 864,000 864,000 การจัดเก็บขยะ การจัดเก็บขยะมูลฝอย สํานักปลัด

ภายนอกปฎิบัติงานจัดเก็บขยะ ในเขตเทศบาลมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถบรรทุกขยะ มูลฝอยฯ มีประสิทธิภาพและ

มูลฝอยขึ้นรถบรรทุกขยะในเขต และทันต่อสถานการณ์ ของเทศบาลฯ เป็นไปตาม ทันต่อสถานการณ์

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน (เดือนละ 12,000 บาท/คน/ปี) ที่กําหนด

1,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000

6.3 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม (1.5 การบริหารงานให้ทันสมัย โปร่งใสและมีส่วนร่วม 

1.7 พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.8 ด้านการบริหารจัดการ) 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )
แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

124 โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาและ จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตําบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน มีข้อมูลในการจัดทํา สํานักปลัด

หมู่บ้านและตําบล ความต้องการของประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน ผู้เข้าร่วม แผนพัฒนาท้องถิ่น

ในพื้นที่และรวบรวมข้อมูลเพื่อ การประชุม และสามารถแก้ไข

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตาม ปัญหาในท้องถิ่นได้

แนวทาง

ที่กําหนด

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม (1.5 การบริหารงานให้ทันสมัย โปร่งใสและมีส่วนร่วม 

1.7 พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.8 ด้านการบริหารจัดการ) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

125 โครงการก่อสร้างศาลาพร้อม เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสาร ก่อสร้าศาลาประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้าง ‐ ‐ 120,000  -  - ศาลา ประชาชน หมู่ 7 กองช่าง

บอร์ดประชาสัมพันธ์ หมู่ 7 อย่างทั่วถึง และใช้เป็นที่อ่าน 3.00 ม. ความยาว 5 ม. พร้อมบอร์ด พร้อมบอร์ด ต.พลอยแหวน ได้รับ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ หนังสือประจําหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารอย่างทั่วถึง

จ.จันทบุรี (หน้าบ้านเจ๊ออย) ตามแบบแปลนเทศบาลฯ ได้มาตรฐาน และมีที่อ่านหนังสือ

ตามที่กําหนด ประจําหมู่บ้าน

126 ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน ม.1 ต.เขาวัว ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ฯ 30,000 ‐ ‐ ‐ ‐ บอร์ด ประชาชน ม.1 ต.เขาวัว กองช่าง

ประจําหมู่บ้าน หมู่ 1 ต.เขาวัว ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. ประชาสัมพันธ์ ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พร้อมมีหลังคาคลุม ได้มาตรฐาน

ตามที่กําหนด

30,000 0 120,000 0 0

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ

งบประมาณ

1.7 พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.8 ด้านการบริหารจัดการ) 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม (1.5 การบริหารงานให้ทันสมัย โปร่งใสและมีส่วนร่วม 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

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

รวม ….....-...... โครงการ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0 0 0 0 0

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์…..............................................................................................-............................................................

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

( พ.ศ. 2566 - 2570 )

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…...................................................................................-............................................................

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด…..................-............................................................

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.02/12. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,200,000  -  -  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ที่ 1, กองช่าง

โดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,2,5,6,7 ตําบลเขาวัว ทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 8 ม. ประโยชน์ 2,5,6,7 ต.เขาวัว 

ทับหน้าผิวจราจรเดิม ถนนสาย มีถนนสําหรับการคมนาคม ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 407 มีถนนสําหรับการ

บ้านตั้วล้ง-บ้านเขาวัว หมู่ที่ 2 ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. ครัวเรือน/ คมนาคมที่สะดวก

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่นฯ เลขที่ ท.1-07) 999 คน รวดเร็วและปลอดภัย

(บ้านตั้วล้ง-บ้านเขาวัว) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 9 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,900,000  -  -  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ที่ 9 กองช่าง

โดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตําบลเขาวัว มีถนนสําหรับ ทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 5 ม. ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

ทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยดีปลี การขนส่งสินค้าเกษตรและ ยาว 1,800 ม. หนาเฉลี่ย 0.03 ม. 400 สําหรับการขนส่ง

หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. ครัวเรือน/ สินค้าเกษตรและ

จ.จันทบุรี (ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่นฯ เลขที่ ท.1-07) 695 คน การคมนาคม

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ที่สะดวกรวดเร็ว

6,100,000 0 0 0 0

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02/22. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 4 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติก 1,570,000  -  -  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ที่ 4 กองช่าง

โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตําบลพลอยแหวน มีถนน คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ช่วงที่ 1 ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

ทับหน้าผิวจราจรเดิม สําหรับการคมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 ม. ยาว 210 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 86 มีถนนสําหรับการ

สายทางขึ้นวัดเขาพลอยแหวน รวดเร็วและปลอดภัย ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 565 ม. ครัวเรือน/ คมนาคมที่สะดวก

หมู่ที่ 4 ต.พลอยแหวน หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195 คน รวดเร็วและ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 3,455 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่นฯ ปลอดภัย

เลขที่ ท.1-07) ติดตั้งป้ายฯ โครงการ 1 ป้าย

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 5 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,850,000  -  -  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ที่ 5 กองช่าง

โดยลงแอสฟัลท์ติกคอน ตําบลพลอยแหวน มีถนน ทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 5 ม. ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

กรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม สําหรับการขนส่งสินค้าเกษตร ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 96 มีถนนสําหรับการ

ถนนสายสระแก้ว-ดอนทราย และการคมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. ครัวเรือน/ ขนส่งสินค้าเกษตร

หมู่ที่ 5 ต.พลอยแหวน รวดเร็ว (ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่นฯ เลขที่ ท.1-07) 246 คน และการคมนาคม

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ที่สะดวกรวดเร็ว

4,420,000 0 0 0 0

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.02/22. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ ผ.02/22. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 ม. ยาว 370 ม.  - 1,380,000  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชน หมู่ที่ 2 กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลพลอยแหวน หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ประโยชน์ ต.พลอยแหวน และ 

ซอยพลอยแหวน 16/1 และตําบลท่าช้าง มีถนน 1,850 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงาน จํานวน ต.ท่าช้าง มีถนน

หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน สําหรับการขนส่งสินค้าการ ก่อสร้างท้องถิ่น กรมการปกครอง แบบเลขที่ 315 สําหรับการขนส่งสินค้า

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เกษตรและการคมนาคม ท.1-01 ไม่รวมงานลูกรัง)พร้อมป้ายโครงการ ครัวเรือน/ เกษตร/การคมนาคม

ที่สะดวกรวดเร็ว จํานวน 1 ป้าย 447 คน ที่สะดวกรวดเร็ว

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  - 844,000  -  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ที่ 1 กองช่าง

โดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตําบลพลอยแหวน มีถนน ทับหน้าผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.03 ม. ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

ทับหน้าผิวจราจรเดิม สําหรับการขนส่งสินค้า  กว้าง 5 ม. ยาว 675 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง 84 มีถนนสําหรับการ

ถนนสายพระยาตรัง 6 เกษตรและการคมนาคม ไม่น้อยกว่า 3,375 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐาน ครัวเรือน/ ขนส่งสินค้าเกษตร

หมู่ที่ 1 ต.พลอยแหวน ที่สะดวกรวดเร็ว ของท้องถิ่น กรมการปกครอง เลขที่ ท.1-07) 201 คน และการคมนาคม

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ที่สะดวกรวดเร็ว

0 2,224,000 0 0 0

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

แบบ ผ.02/22. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก  - 340,000  -  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ที่ 1 กองช่าง

โดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตําบลพลอยแหวน มีถนน คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

ทับหน้าผิวจราจรเดิม สําหรับการขนส่งสินค้า 0.03 ม. กว้าง 5 ม. ยาว 272 ม. 84 มีถนนสําหรับการ

ถนนสายพระยาตรัง 4 เกษตรและการคมนาคม หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,360 ครัวเรือน/ ขนส่งสินค้าเกษตร

หมู่ที่ 1 ต.พลอยแหวน ที่สะดวกรวดเร็ว ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น 201 คน และการคมนาคม

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี กรมการปกครอง เลขที่ ท.1-07) และ ที่สะดวกรวดเร็ว

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 7 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก  - 563,000  -  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ที่ 7 กองช่าง

โดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตําบลเขาวัว มีถนนสําหรับ คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

ทับหน้าผิวจราจรเดิม การขนส่งสินค้าเกษตรและ 0.03 ม. กว้าง 5 ม. ยาว 450 ม. 35 การขนส่งสินค้า

ซอยศาลาตาเตียง หมู่ที่ 7 การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,250 ครัวเรือน/ เกษตรและการ

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น 100 คน คมนาคมที่สะดวก

กรมการปกครอง เลขที่ ท.1-07) และ รวดเร็ว

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

0 903,000 0 0 0

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ไดม้าตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

แบบ ผ.02/22. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 6 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติก  - 613,000  -  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ที่ 6 กองช่าง

โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตําบลเขาวัว มีถนนสําหรับ คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ประโยชน์ ตําบลเขาวัว มีถนน

ทับหน้าผิวจราจรเดิม การคมนาคมที่สะดวก ยาว 520 ม. หนาเฉลี่ย 0.03 ม. หรือมีพื้นที่ 222 สําหรับการคมนาคม

ซอยสระหนองเตียน หมู่ที่ 6 รวดเร็วและปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2,080 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐาน ครัวเรือน/ ที่สะดวกรวดเร็ว

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ของท้องถิ่น กรมการปกครอง เลขที่ ท.1-07) 568 คน และปลอดภัย

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 2 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติก  -  - 1,560,000  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ที่ 2 กองช่าง

โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตําบลพลอยแหวน มีถนน คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม จํานวน 2 ช่วง ประโยชน์ ตําบลพลอยแหวน 

ทับหน้าผิวจราจรเดิม สําหรับการคมนาคมที่ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 420 ม. หนา 0.05 ม. 315 มีถนนสําหรับการ

ซอยครัวจันทสุข หมู่ที่ 2 สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 214 ม. หนา 0.05 ม. ครัวเรือน/ คมนาคมที่สะดวก

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,170 ตร.ม. 447 คน รวดเร็วและปลอดภัย

จ.จันทบุรี (ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่นฯ เลขที่ ท.1-07)  

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

0 613,000 1,560,000 0 0

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ.02/22. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 7 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติก  - 950,000  -  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ที่ 7 กองช่าง

โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตําบลพลอยแหวน มีถนน คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ประโยชน์ ตําบลพลอยแหวน

ทับหน้าผิวจราจรเดิม สําหรับการคมนาคมที่ ยาว 805 ม. หนาเฉลี่ย 0.03 ม. 75 มีถนนสําหรับการ

ซอยพลอยแหวน 12 หมู่ที่ 7 สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,220 ตร.ม. ครัวเรือน/ คมนาคมที่สะดวก

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ (ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่นฯ เลขที่ ท.1-07) 206 คน รวดเร็วและปลอดภัย

จ.จันทบุรี (บ้านเจ้ตุ๋ย) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 2 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติก  - 3,100,000  -  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ที่ 2 กองช่าง

โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตําบลพลอยแหวน มีถนน คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ช่วงที่ 1 ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

ทับหน้าผิวจราจรเดิม สําหรับการคมนาคมที่ กว้าง 7 ม.ยาว 630 ม.หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 315 มีถนนสําหรับการ

ถนนตั้วล้ง-รําฆ้อ (CPAC) สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ช่วงที่ 2 กว้าง 7 ม. ยาว 460 ม. หนาเฉลี่ย ครัวเรือน/ คมนาคมที่สะดวก

หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,360 ตร.ม. 447 คน รวดเร็วและปลอดภัย

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่นฯ เลขที่ ท.1-07) 

พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายฯ 1 ป้าย

0 4,050,000 0 0 0

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )
แบบ ผ.02/22. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติก  -  - 1,250,000  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ที่ 1 กองช่าง

โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตําบลเขาวัว มีถนนสําหรับ คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 5 ม. ประโยชน์ ตําบลเขาวัวมีถนน

ทับหน้าผิวจราจรเดิม การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 770 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ 44 สําหรับการคมนาคม

(ซอยบ้านผู้ใหญ่ปวีณ) หมู่ที่ 1 และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 3,850 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐาน ครัวเรือน/ ที่สะดวกรวดเร็ว

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ของท้องถิ่น กรมการปกครอง เลขที่ ท.1-07) 104 คน และปลอดภัย

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติก  -  - 1,400,000  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชนหมู่ที่ 5, กองช่าง

โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 5,6,7 ต.พลอยแหวน คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ช่วงที่ 1 ประโยชน์ 6,7 ต.พลอยแหวน 

ทับหน้าผิวจราจรเดิม มีถนนสําหรับการคมนาคมที่ กว้าง 5 ม.ยาว 560 ม.หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 339 มีถนนสําหรับการ

ถนนรัตนวิถี หมู่ที่ 5, 6, 7 สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ช่วงที่ 2 กว้าง 5.50 ม. ยาว 250 ม. ครัวเรือน/ คมนาคมที่สะดวก

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 790 คน รวดเร็วและปลอดภัย

จ.จันทบุรี 4,175 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของ

ท้องถิ่น กรมการปกครอง เลขที่ ท.1-07)

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

0 0 2,650,000 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แบบ ผ.02/22. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติก  -  -  - 7,650,000  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ที่ 3,4, กองช่าง

โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,4,6,7 ต.พลอยแหวน คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 8 ม. ประโยชน์ 6,7 ต.พลอยแหวน 

ทับหน้าผิวจราจรเดิม มีถนนสําหรับการคมนาคมที่ ยาว 2,520 ม.หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ 381 มีถนนสําหรับการ

ถนนศรีบุญเรือง หมู่ที่ 3,4, สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 20,160 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐาน ครัวเรือน/ คมนาคมที่สะดวก

6, 7 ต.พลอยแหวน ของท้องถิ่น กรมการปกครอง เลขที่ ท.1-07) 860 คน รวดเร็วและปลอดภัย

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พร้อมตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

16 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง จํานวน 63 ต้น  - 4,500,000  -  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ที่ 3,4, กองช่าง

ถนนสายศรีบุญเรือง 3,4,6,7 ต.พลอยแหวน ตามแบบที่กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ประโยชน์ 6,7 ต.พลอยแหวน 

หมู่ที่ 3,4,6,7 ต.พลอยแหวน  มีไฟส่องสว่างริมถนนเพื่อ จํานวน 1 ป้าย 381 มีไฟส่องสว่างริมถนน

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ให้การเดินทางยามค่ําคืน ครัวเรือน/ สําหรับการเดินยาม

สะดวกและปลอดภัย 860 คน ค่ําคืนได้สะดวกและ

ปลอดภัย

0 4,500,000 0 7,650,000 0

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

แบบ ผ.02/22. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน ม.5, ม.4 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. กว้าง 6 ม.ยาว 27 ม.  -  -  -  - 2,500,000 ผู้ที่ได้รับ ประชาชน ม.5 ม.4 กองช่าง

เสริมเหล็ก คลองวังหินด่าน ต.เขาวัว มีสะพานสําหรับใช้ ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ ประโยชน์ ต.เขาวัว มีสะพานใช้

หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ในการขนส่งสินค้าการเกษตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 187 ในการขนส่งสินค้า

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และการคมนาคมที่สะดวก ครัวเรือน/ การเกษตรและการ

รวดเร็วและปลอดภัย 337 คน คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

18 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน ม.6 ต.เขาวัว ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. กว้าง 6 ม.ยาว 27 ม.  - 2,500,000  -  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน ม.6 ต.เขาวัว กองช่าง

เสริมเหล็ก คลองท่ากรวด และ ม.2 ต.พลอยแหวน ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ ประโยชน์ และ ม.2 ต.พลอยแหวน

หมู่ที่ 6 ต.เขาวัว เชื่อมต่อ มีสะพานสําหรับใช้ในการขนส่ง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 390 มีสะพานใช้ในการ

หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน สินค้าการเกษตรและ ครัวเรือน/ ขนส่งสินค้าเกษตร

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี การคมนาคมที่สะดวก 906 คน และการคมนาคม

รวดเร็วและปลอดภัย ที่สะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย

0 2,500,000 0 0 2,500,000

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มมีูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02/22. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 ก่อสร้างฝายน้ําล้นบ้านวังพอก เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 9 ก่อสร้างฝายน้ําล้น จํานวน 2 แห่ง  -  -  - 1,600,000  -  -ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ที่ 9 กองช่าง

2 แห่ง หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว ตําบลเขาวัว มีแหล่งน้ําใช้ จุดที่ 1 บริเวณคลองกํายาน หมู่ 9 ต.เขาวัวฯ ประโยชน์ ต.เขาวัว มีแหล่งน้ํา

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ในการอุปโภคและ จุดที่ 2 บริเวณคลองเขาหินขาว หมู่ 9 ต.เขาวัวฯ 400 ใช้ในการอุปโภค

(บริเวณคลองกํายานและ การเกษตรอย่างเพียงพอ โดยฝาย 2 แห่ง มีขนาด สันฝายสูง 1.50 ม. ครัวเรือน/ และการเกษตรอย่าง

บริเวณคลองเขาหินขาว) และเพื่อป้องกันภัยแล้ง ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 12 ม. 695 คน เพียงพอและสามารถ

(ตามแบบแปลนกรมการปกครอง ท.4-01) ป้องกันภัยแล้งได้

พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

20 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ํา เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 5ฯ ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ํา ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว  - 1,000,000  -  -  - ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ที่ 5ฯ

คลองท่ากรวด หมู่ที่ 5 มีแหล่งน้ําใช้เพื่อการอุปโภค 8 ม. ผนังสูง 3 ม.ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ ประโยชน์ มีน้ําเพื่อการอุปโภค

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ฯ และการเกษตรอย่างเพียงพอ พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 96 ครัวเรือน และการเกษตร

246 คน อย่างเพียงพอ

21 ขุดลอกหนองตั้วล้ง หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 4ฯ ขุดลอกสระน้ําหนองตั้วล้ง พื้นที่เฉลี่ย 6 ไร่  -  -  -  - 2,650,000 ผู้ที่ได้รับ ประชาชน หมู่ที่ 4ฯ กองช่าง

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มีแหล่งน้ําใช้เพื่อการอุปโภค ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ ประโยชน์ มีน้ําเพื่อการอุปโภค

และการเกษตรอย่างเพียงพอ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 100 ครัวเรือน และการเกษตร

129 คน อย่างเพียงพอ

0 1,000,000 0 1,600,000 2,650,000

(แนวทางการพัฒนาที่ 2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปัจจัยเอื้อด้านเกษตรฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

แบบ ผ.02/22. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไข ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) จํานวน 8 ตัว  -  - 1,000,000  -  - ผู้ได้รับ สามารถป้องกัน สํานักปลัด

ยาเสพติด กิจกรรมการป้องกัน ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ในเขตเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน ดังนี้ ประโยชน์ เฝ้าระวังและแก้ไข

และเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้อง ให้มีประสิทธิภาพ 1.บริเวณทางเข้าบริษัทผลิตภัณฑ์และ จํานวน ปัญหายาเสพติด

วงจรปิด (CCTV) วัสดุก่อสร้าง (CPAC) หมู่ 2 ต.พลอยแหวน 1,798 ในพื้นที่ได้อย่าง

2.บริเวณปากซอยทางเข้าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ ครัวเรือน/ มีประสิทธิภาพ

หมู่ 6 ต.พลอยแหวน 3,611 คน

3.บริเวณหน้าเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

4.บริเวณตลาดแม่พิมพ์ หมู่ 4 ตําบลเขาวัว  

5.บริเวณศาลาอุตตะโมท หมู่ 5 ต.เขาวัว 

6.บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.เขาวัว

7.บริเวณป้อม อพปร. หมู่ 9 ต.เขาวัว 

8.บริเวณซอยนิยมานุสร 6 หมู่ 9 ต.เขาวัว

0 0 1,000,000 0 0

(แนวทางการพัฒนาที่ 7. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม (1.7 พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย) 

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัยฯ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ

แบบ ผ.02/22. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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ที่ เป้าหมาย หน่วยงาน
แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400,000   -   -   -  - กองช่าง

และขนส่ง ไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด         
ไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 
รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ปัจจุบัน 

2 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องตีเส้นจราจร แบบกวนอัตโนมัติ 375,000  -  -  -  - กองช่าง
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ปัจจุบัน (ถ้ามี) 
หรือรายละเอียดตามที่เทศบาลฯ กําหนด

3 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถกระเช้าอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ  - 2,500,000  -  -  - กองช่าง
และขนส่ง เครื่องยนต์ดีเซล จํานวน 1 คัน

รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ปัจจุบัน (ถ้ามี) 
หรือรายละเอียดตามที่เทศบาลฯ กําหนด

4 แผนงานการรักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อไซเรนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งบนรถบบรทุกน้ํา  - 40,000  -  -  - สํานักปลัด
ภายใน ของเทศบาลฯ (หมายเลขทะเบียน 81-0407)

รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ปัจจุบัน (ถ้ามี) 
หรือรายละเอียดตามที่เทศบาลฯ กําหนด

2,775,000 2,540,000  -  -  -  -

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

งบประมาณ

รวม

แบบ ผ. 032. บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่
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สว่นที ่4 การติดตามและประเมนิผล 

1. การตดิตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีดังน้ี 
  1. ขั้นตอนการจัดทำแผน : เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  
   2. ขั้นตอนการนำไปใช้ : สามารถดำเนินการให้บรรลใุนแต่ละยุทธศาสตร์ได้มากน้อยเพียงใด 
  3. ขั้นตอนการประเมินผล 

สำหรับการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ใช้รูปแบบแนวทางการพิจารณา 
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ด่วนท่ีสุด 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย 

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร ์60 คะแนน ประกอบด้วย   

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10 คะแนน 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 คะแนน 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 คะแนน 
3.4 วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
3.5 กลยุทธ์  5 คะแนน 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 คะแนน 
3.8 แผนงาน  5 คะแนน 
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 คะแนน 

2. การตดิตามและประเมินผลโครงการ 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ มีดังนี้ 
  1. ขั้นตอนการจัดทำแผน : เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  
  2. ขั้นตอนการนำไปใช้ : สามารถนำโครงการไปต้ังงบประมาณดำเนินการได้มากน้อยเพียงใด 
   3. ขั้นตอนการประเมินผล     

สำหรับแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการใช้รูปแบบแนวทางการพิจารณา  
ติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

5.1 ความชัดเจนของซื่อโครงการ 5 คะแนน 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 

/5.3 เป้าหมาย… 
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5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การต้ังงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 5 คะแนน 

5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  5 คะแนน 
5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0   5 คะแนน 

     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 

มั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
        5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
     5.11 มกีารกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 5 คะแนน 
     5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สองคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ 
   3.1 การวดัผลในเชงิปรมิาณและคณุภาพ 
    กำหนดเครื่องมือที่ใช้วัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใช้รูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมิน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ซึ่งใช้เป็นส่วนหน่ึงของการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท่ีทำให้ได้รับทราบข้อมูลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยใช้เค้าโครง 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2562 ร่วมกันในการสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้กำหนดให้ใช้รูปแบบดังกล่าวน้ี ในการประ 
ชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 โดยเริ่มใช้ในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
ในปี 2563 เป็นต้นไป  

ซึ่งทำให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังรายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้อย่างเป็น
ปัจจุบัน ส่งผลให้การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพฒันาท้องถิน่ในอนาคต 
   4.1 ผลกระทบนำไปสูอ่นาคต 
    ส่งเสริมให้เวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการใช้งบประมาณของหมู่บ้านเพื่อพัฒนาในการดำเนินกิจกรรมที่
หมู่บ้านหรือตำบลมีศักยภาพท่ีสามารถจัดทำได้เอง ทำให้สามารถลดจำนวนโครงการและงบประมาณท่ีท้องถิ่น
จะต้องนำไปพัฒนา พร้อมท้ังบูรณาการการจัดทำแผนในระดับต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง โดยประสาน
ให้จัดทำแผนไปในคราวเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบประมาณในการดำเนินการและเพ่ือจะได้ข้อสรุปร่วมกัน    
ทำให้สามารถเสนอแผนงานและโครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังในส่วนภูมิภาค
และส่วนกลางได้ทันตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนดของแต่ละหน่วยงานน้ันๆ 
 

/4.2 ข้อสังเกตุ… 



 

106 
 

   4.2 ข้อสงัเกต ขอ้เสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
ข้อสังเกตุ : ผลจาการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในปี 2562 - 2564 ท่ี 

ผ่านมาเทศบาลได้ดำเนินการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาคุณถาพชีวิตและสังคม และการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยได้เน้นในการใช้งบประมาณใน 3 ด้านน้ีเป็นหลัก ซึ่งใน 3 ด้านท่ีเหลือ ได้แก่ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว และด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เทศบาลได้ใช้
งบประมาณในการดำเนินการรองลงมา เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่มีความต้องการ ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็น
ส่วนใหญ่ เพราะปัจจุบันระบบโครงสร้างพ้ืนฐานยังตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ยังไม่เพียงพอ จึงทำ
ให้การพัฒนาและการใช้จ่ายงบประมาณในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมทุกด้านและครอบคลุมประเด็นปัญหาต่างๆ 

ข้อเสนอแนะ : เทศบาลควรต้ังงบประมาณดำเนินการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้านและ 
ครอบคลุมประเด็นปัญหา โดยจัดสรรงบประมาณในแต่ละด้านให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาด้านต่างๆ ของ
เทศบาล มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนาในระดับต่างๆ 
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