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ประกาศ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 

******************************************* 
    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 (3) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ดังนี้ 

ก. วสิยัทศัน์ ของเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
    "มั่นคงในหลักการ ท างานเพ่ือท้องถิ่น ท้องที่" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       -พันธกิจ จัดให้มีระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
       -พันธกิจ 
    (1) จัดให้มีการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
    (2) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
    (3) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
    (4) สนับสนุนระบบสาธารณสุขมูลฐานชุมชน พร้อมทั้งจัดให้มีการป้องกันกันและระงับโรคติดต่อ 
    (5) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มและองค์กรต่างๆ ในชุมชน 
    (6) ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดส้อม 
       -พันธกิจ คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
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       -พันธกิจ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       -พันธกิจ ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ 
       -พันธกิจ 

    (1) บริหารองค์กรด้วยระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ
ตัดสินใจ การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน การบริหารงานท้องถิ่น 
    (2) จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ค. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ของเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวนได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา 
        2. แผนงานการเกษตร 

    การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
        1. แผนงานงบกลาง 
        2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3. แผนงานสาธารณสุข 
        4. แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 

    การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
        1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
ง. การวางแผน 
 เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  

 เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาดังกล่าว ดังนี้ (ข้อมูลจากระบบ e-plan ณ วันที่ 19 เมษายน 2565) 
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ตารางแผนพฒันา 5 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยทุธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

27 14,227,976.75 24 10,932,000.00 50 29,598,300.00 43 21,824,000.00 52 55,538,368.77 

การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

16 8,125,952.00 19 8,187,952.00 19 9,033,952.00 19 28,832,952.00 18 9,156,952.00 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 240,000.00 3 240,000.00 4 740,000.00 4 1,740,000.00 4 1,240,000.00 

การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

2 2,030,000.00 2 2,030,000.00 2 2,030,000.00 2 2,030,000.00 3 2,580,000.00 

การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

2 200,000.00 2 200,000.00 2 200,000.00 2 200,000.00 2 200,000.00 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหารจัดการ 

10 5,300,000.00 13 5,970,000.00 13 5,932,000.00 12 5,907,000.00 13 6,007,000.00 

รวม 60 30,123,928.75 63 27,559,952.00 90 47,534,252.00 82 60,533,952.00 92 74,722,320.77 
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สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ 
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จ. การจดัท างบประมาณ 
        ผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564  โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ จ านวน 31 โครงการ งบประมาณ 
14,139,600 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บัญญตัิ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 9 7,175,000.00 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 11 8,404,600.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 95,000.00 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 1 40,000.00 

การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 110,000.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ 7 2,530,000.00 

รวม 31 18,354,600.00 
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จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน มีดังนี้ 

 
ยทุธศาสตร ์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วตัถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซ.พลอยแหวน 23 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
หมู่ 3 ต.พลอยแหวน 
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี

386,000.00 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 3 ต.
พลอยแหวน มีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3.50 ม. 
ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 525 ตร.ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 0.60x1.00 ม. 
จ านวน 8 ท่อน(ตามแบบ
มาตรฐาน งานก่อสร้าง
ท้องถิ่น กรมการปกครอง 
แบบเลขท่ี ท.1-01ไม่รวม
งานลูกรัง) พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

2. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยพลอยแหวน 20/1 
(บ้านเจ๊สาวมาลี)   หมู่ 
2  
ต.พลอยแหวน  
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี

569,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 3 ต.
พลอยแหวน มีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม.ยาว 
200 ม.หนาเฉลีย่ 0.15 
ม.พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 800 
ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน
ของท้องถิ่น กรมการ
ปกครอง เลขท่ี ท.1-04) 
พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 
ป้าย 

3. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการปูแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าผิวจราจรเดิม 
ซอยนิยมานสุร 8/1 
หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว  
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี

446,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 9 ต.เขา
วัว มีถนนส าหรับการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการ
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรตีทับ
หน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 4 
ม. ยาว 380 ม. หนา
เฉลี่ย 0.03 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520 
ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน
ของท้องถิ่น กรมการ
ปกครอง เลขท่ี ท.1-07) 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
1 ป้าย 

4. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการปูแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าผิวจราจรเดิม 
ซอยนิยมานสุร 8/2 
หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว  
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี

260,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 9 ต.เขา
วัว มีถนนส าหรับการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการ
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรตีทับ
หน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 4 
ม. ยาว 222 ม. หนา
เฉลี่ย 0.03 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 888 ตร.
ม. (ตามแบบมาตรฐาน



  6  
 

ของท้องถิ่นกรมการ
ปกครอง เลขท่ี ท.1-07) 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
1 ป้าย 

5. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการปูแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าผิวจราจรเดิม 
ซอยนิยมานสุร 8/3 
หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว  
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี

235,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 9 ต.เขา
วัว มีถนนส าหรับการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการ
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรตีทับ
หน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 4 
ม. ยาว 200 ม. หนา
เฉลี่ย 0.03 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.
ม. (ตามแบบมาตรฐานของ
ท้องถิ่น กรมการปกครอง 
เลขท่ี ท.1-07) พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 
ป้าย 

6. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการปูแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าผิวจราจรเดิม 
สายศาลาตาเตียง-
ซอยต้นสน หมู่ที่ 1 
ต.เขาวัว   อ.ท่าใหม่ 
จ.จันทบุร ี

1,920,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 1 ต.เขา
วัว มีถนนส าหรับการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการ
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรตีทับ
หน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 5 
ม. ยาว 255 ม. หนา
เฉลี่ย 0.03 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,275 
ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน
ของท้องถิ่น กรมการ
ปกครอง เลขท่ี ท.1-07) 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
1 ป้าย 

7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการปูแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าผิวจราจรเดิม 
ถนนสายคลองไม้
หอม (สายณัฐกนก 
รีสอร์ท)  
หมู่ที่ 6 ต.เขาวัว  
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี

2,295,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 6 ต.เขา
วัว มีถนนส าหรับการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการ
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรตีทับ
หน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 4 
ม. ยาว 695 ม. หนา
เฉลี่ย 0.03 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,780 
ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน
ของท้องถิ่น กรมการ
ปกครอง เลขท่ี ท.1-07) 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
1 ป้าย 

8. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการปูแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าผิวจราจรเดิม 
สายทางหน้าวัดเขา
สิงห์ หมู่ที่ 2  
ต.พลอยแหวน  

677,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 2 ต.
พลอยแหวน มีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการ
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรตีทับ
หน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 6 
ม. ยาว 300 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 
ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน
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อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี ของท้องถิ่น กรมการ
ปกครอง เลขท่ี ท.1-07) 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
1 ป้าย 

9. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง ผิว
จราจรโดยการปูแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าผิวจราจรเดิม 
ซอยพลอยแหวน 11 
(บ้านลุงเลิศ) หมู่ที่ 6 
ต.พลอยแหวน อ.ท่า
ใหม่ จ.จันทบุร ี

387,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 6 ต.
พลอยแหวน มีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการ
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรตีทับ
หน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 4 
ม. ยาว 330 ม. หนา
เฉลี่ย 0.03 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 
ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน
ของท้องถิ่น กรมการ
ปกครอง เลขท่ี ท.1-07) 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
1 ป้าย 

10. การพัฒนาด้านสังคม
และคณุภาพชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
แก่ผู้สูงอายุ (เงิน
อุดหนุนท่ัวไป
ค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ) 

6,450,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับ
สวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึง 

ผู้สูงอายุ จ านวน 745 คน 

11. การพัฒนาด้านสังคม
และคณุภาพชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
แก่คนพิการ (เงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนสงเคราะห์
เบี้ยความพิการ) 

1,232,600.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้คนพิการไดร้ับ
สวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึง 

คนพิการ จ านวน 115 
คน 

12. การพัฒนาด้านสังคม
และคณุภาพชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
แก่ผู้ป่วยเอดส์ (เงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์) 

54,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึง 

ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 9 คน 

13. การพัฒนาด้านสังคม
และคณุภาพชีวิต 

โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรคติดต่อใน
พื้นที ่

100,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
 

เพื่อป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ 

ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อใน พื้นที่ จ านวน 
15 หมู่บ้าน 

14. การพัฒนาด้านสังคม
และคณุภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

60,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกัน และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ี 

ด าเนินการฉดีวัคซีน
ป้องกันและ ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข และ
แมวในพ้ืนท่ี (โดยมีสุนัข
จ านวน 1,200 ตัว/แมว
จ านวน 182 ตัว) 
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15. การพัฒนาด้านสังคม
และคณุภาพชีวิต 

โครงการส ารวจ
ข้อมูล จ านวนสตัว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์
ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

12,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส ารวจจ านวนประชากร
สุนัขและแมวในพื้นที่ แล้วขึ้น
ทะเบียนสตัว์ในระบบของกรม
ปศุสัตว ์

ส ารวจประชากรสุนัขและ
แมว ใน เขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลเขาวัว- พลอยแหวน 
จ านวน 15 หมู่บ้าน (ค่า
ส ารวจจ านวนสุนัขและ
แมวตัว ละ 3 บาท โดย
ส ารวจปลีะ 2 ครั้ง ข้อมูล 
ณ มกราคม 2561 มีจ านวน 
สนุัข 1,200 ตัว และแมว 
182 ตัว) 

16. การพัฒนาด้านสังคม
และคณุภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

300,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ในกิจกรรมตา่งๆให้มีความ
เหมาะสมกับปญัหาและบรบิท
ของพืน้ท่ีต าบลเขาวัวและ
ต าบลพลอยแหวน 
 

ด าเนินโครงการ
พระราชด าริที่ เกี่ยวข้อง
กับงานด้านสาธารณสุข 
ตามตัวอย่างโครงการ 13 
โครงการ 

17. การพัฒนาด้านสังคม
และคณุภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิของ 
ศอ.ปส.จ.จันทบรุ ี

100,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การด าเนินการ
ขับเคลื่อนงานยาเสพติดของ
จังหวัดจันทบุรีเป็นไปตาม
แนวทางยุทธศาสตร์ที่รัฐบาล
ก าหนด 

อุดหนุนงบประมาณในการ
เพิ่ม ศักยภาพในการ
ป้องกัน และแก้ไข ปัญหา
ยาเสพตดิ ให้ศูนย์
อ านวยการ ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
จังหวัดจันทบุรี (ศอ.ปส.จ.
จันทบุรี) เป็นจ านวน 
100,000 บาท ต่อปี 

18. การพัฒนาด้านสังคม
และคณุภาพชีวิต 

โครงการอบรม
พัฒนาสตรีอาสาเพื่อ
เสรมิสร้างครอบครัว
เข้มแข็งและชุมชน
แข็งแรง 

30,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีอาสา 
ในพื้นที่เพ่ือการเสรมิสร้าง
ครอบครัวเขม้แข็งและชุมชน
เข้มแข็ง 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม/
สัมมนา พัฒนาศักยภาพ
ในด้านต่างๆ ของ สตรี
อาสาพัฒนาต าบลเขาวัว 
พลอยแหวน จ านวน 140 
คน 

19. การพัฒนาด้านสังคม
และคณุภาพชีวิต 

โครงการอบรม 
ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุเพื่อ
เตรียมความพร้อมใน
การเข้าสูส่ังคม
ผู้สูงอาย ุ
 

40,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในการ
เข้าสู่สังคมผูสู้งอายุโดย
สมบูรณ ์

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ ผูสู้งอายุ
จ านวน 100 คน เพื่อ 
เตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่สังคมผูสู้งอายุโดย
สมบูรณ์พร้อมสนับสนุน 
ส่งเสริมการจัดเตรียม
สภาพแวดล้อม 

20. การพัฒนาด้านสังคม
และคณุภาพชีวิต 

ส่งเสริมและพัฒนา
สภา เด็กและเยาวชน 
ทต.เขาวัว-พลอย
แหวน 

20,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลัด 
เทศบาล, ส านัก 
งานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสภา
เด็กและเยาวชน ให้มีองค์
ความรู้เพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 
จ านวน 5o คน 
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21. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดูแลรักษาความ
สะอาดและความ
เรียบร้อยของชุมชน 

95,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ส่วนร่วมในการรักษาความ
สะอาดของชุมชน 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ในการดูแลรักษาความ
สะอาดในพื้นที่ ให้ประชาชน 
มีส่วนร่วม เช่น การ คัด
แยกขยะ การดูแลสิ่งแวดลอ้ม 
รอบบริเวณบ้าน/ที่อยู่
อาศัย เป็นต้น 

22. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเทศกาล
ตรุษจีนงานปิดทอง
พระพุทธบาทจ าลอง 

40,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

1.เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีให้เป็นท่ีรู้จัก
มากขึ้น 
2.เพื่ออนุรักษณ์วัฒนธรรม
ของพื้นที่ควบคู่กับการ
ท่องเที่ยว 

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
พร้อมจัดงานปิดทองพระ
พุทธบาทจ าลอง ณ เขา
พลอยแหวน 

23. การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
ด าเนินการจัดงาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและกิจกรรม
วันส าคัญทางศาสนา
และประเพณีไทย 

20,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ ์สบืสาน
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสู่ชนรุ่นหลัง 2.เพื่อ
สนับสนุน และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ท านุ บ ารุง ศาสนา 

สนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดงานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น วันส าคัญ ทางศาสนา 
และประเพณีไทย เช่น 
ประเพณีสงกรานต์ ลอย
กระทง จัดงานวันผู้สูงอายุ 
วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา 
กิจกรรมท าบญุบ่อน้ า 
ศักดิ์สิทธ์ิสระแก้ว เป็นต้น 

24. การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางรัฐพิธีและงานพิธี
การต่างๆ 

90,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางรัฐพิธีและงานพิธี
การต่างๆ 

ส่งเสริมสนับสนุนจดั
กิจกรรมวันส าคัญทางรัฐ
พิธีและงานพิธีการต่างๆ 

25. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
จัดการ 

โครงการจดัการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและ
นายกเทศมนตร ี

30,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อด าเนินการเลือกตั้งให้มี
สมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตามที่
กฎหมายก าหนด 

จัดการเลือกตั้งกรณีครบ
วาระ กรณีเลือกตั้งซ่อม
และอื่นๆ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

26. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
จัดการ 

โครงการพัฒนา
บุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
พัฒนาองค์กร 

500,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาบุคลากรในการ
ท างานรวมทั้งเพื่อเป็นการ
เสรมิสร้างทักษะความรู้แกผู่้
เข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน มีผู้เข้ารับการ
อบรมและศึกษาดูงาน 
จ านวน 80 คน ประกอบ 
ด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ผู้น าหมู่บา้น 
กลุ่ม องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ 
คณะกรรมการต่างๆ  ที่มีส่วน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น เป็น
ต้น 
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27. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
จัดการ 

จ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการ ในภารกิจ
ต่างๆ ตามอ านาจ 
หน้าท่ีของเทศบาล
ต าบล 

1,852,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การด าเนินงานใน
ภารกิจตามอ านาจหนา้ที่ของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

จ้างเหมาเอกชนเพื่อด าเนิน 
งานในภารกิจต่างๆ ตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบล จ านวน 19 คน 
เป็นระยะเวลา 12 เดือน 
อาทิ เช่น รักษาความ
สะอาดของถนน อาคาร 
สถานท่ีหรือทางเดินและที่
สาธารณะ การรักษาความ 
ปลอดภัยและทรัพย์สิน 
การก าจัด จดัเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู ฯลฯ 

28. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
จัดการ 

โครงการจดัท าหรือ
ทบทวนหรือปรับปรุง 
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินใน
เขตเทศบาลต าบล 
เขาวัว- พลอยแหวน 

100,000.00 ส่วนการคลัง, 
กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินในพ้ืนท่ีมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

จัดท าหรือทบทวนหรือ
ปรับปรุงแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน จ านวน 
1 ชุด 

29. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
จัดการ 

จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านและต าบล 

10,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี
และรวบรวมข้อมลูในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดเวทีประชาคมระดับ
หมู่บ้าน 15 หมู่บ้านและ
เวทีประชาคมระดับ ต าบล
ในเขตเทศบาล 1 เขต
เทศบาล 

30. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
จัดการ 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

8,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 

ตั้งจุดอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในช่วง
เทศกาลต่างๆ จ านวน 1 
จุด เช่น เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น 

31 การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
จัดการ 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (เทศบาล
ต าบลเขาวัว- 
พลอยแหวน) 

80,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้เทศบาลฯ มี
บุคลากรทีส่ามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีช่วย เหลือเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.
เพื่อสนับสนุนให้โครงการจติ
อาสาพระราชทานในระดับ
พื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมี
ทักษะความรู้ ความช านาญ ใน
การจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผล
ให้ประชาชน ในเขตเทศบาลฯ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ฯลฯ 

1.ฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฯ จ านวนไม่น้อย
กว่า 50 คน ในปี 2563 
2.ฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 50 
คน ในปี 2564,2565 
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ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 14 โครงการ จ านวนเงิน 9,114,853.50 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 13 โครงการ จ านวนเงิน 8,030,453.50 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนีผู้กพนั/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ 
การเบิกจา่ย
งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 4,215,000.00 2 3,805,000.00 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 4 3,714,500.00 4 3,714,500.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 92,800.00 1 92,800.00 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว - - - - 

การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 6,320.00 1 6,320.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ 7 3,680,233.50 6 1,303,033.50 

รวม 15 11,708,853.50 14 8,759,453.50 

     
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี
ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญตัิ/เทศ

บัญญตั ิ
ลงนามสญัญา เบิกจา่ย คงเหลือ 

1. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการปูแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าผิวจราจรเดิม 
ถนนสายคลองไม้หอม 
(สายณัฐ  กนกรีสอร์ท) 
หมู่ที่ 6 ต.เขาวัว  
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี

 
 
 

2,295,000.00 
 

 

1,890,000.00 1,890,000.00 405,000.00 

2. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการปูแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าผิวจราจรเดิม 
สายศาลาตาเตียง-
ซอยต้นสน หมู่ที่ 1  
ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่  
จ.จันทบุร ี

1,920,000.00 1,915,000.00 1,915,000.00 5,000.00 

3. 
การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,456,000.00 3,080,300.00 2,944,000.00 3,375,700.00 



  12  
 

4. 
การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,232,600.00 509,200.00 495,800.00 723,400.00 

5. 
การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

54,000.00 25,000.00 21,500.00 29,000.00 

6. 
การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิของ 
ศอ.ปส.จ.จันทบรุ ี

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

7. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดูแล
รักษาความสะอาด
และความเรียบร้อย 
ของชุมชน 

95,000.00 92,800.00 92,800.00 2,200.00 

8 

การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธี
การ 

90,000.00 6,320.00 6,320.00 83,680.00 

9 
การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร
จัดการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

30,000.00 18,425.50 18,425.50 11,574.50 

10. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
จัดการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

500,000.00 22,760.00 22,760.00 477,240.00 

11. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
จัดการ 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

1,852,000.00 1,031,663.60 527,663.60 820,336.40 

12. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดท า
หรือทบทวนหรือ
ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขต
เทศบาลต าบล 
เขาวัว-พลอยแหวน 

50,000.00 8,200.00 0.00 41,800.00 

13. 
การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร
จัดการ 

รายจ่ายเกี่ยวกับ 
การรับรองและพิธี
การ (ประชาคม) 

10,000.00 1,500.00 1,500.00 8,500.00 
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14. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
จัดการ 

จ้างเหมเอกชน
ด าเนินการ ในภารกิจ
ต่างๆ ตามอ านาจหน้าที ่
ของเทศบาลต าบล 

2,594,000.00 2,594,000.00 729,000.00 1,865,000.00 

15. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
จัดการ 

โครงการป้องกัน 
และลอุบัติเหตุ 
ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

8,000.00 3,684.40 3,684.40 4,315.60 

 

 
 

รายงานสรปุผลการด าเนนิงาน ป ี2565 
เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน ท่าใหม ่จ.จนัทบรุี 

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

9 7,175,000.00 9 7,175,000.00 2 4,215,000.00 9 7,175,000.00 

2.การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

11 8,404,600.00 11 8,404,600.00 4 3,714,500.00 11 8,404,600.00 

3.การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 95,000.00 1 95,000.00 1 92,800.00 1 95,000.00 

4.การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

1 40,000.00 1 40,000.00 - - - - 

5.การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม จารตี
ประเพณี และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

2 110,000.00 2 110,000.00 1 6,320.00 1 6,320.00 

6.การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหารจัดการ 

7 2,530,000.00 7 2,530,000.00 7 3,680,233.50 6 1,303,033.50 

รวม 31 18,354,600.00 31 18,354,600.00 15 11,708,853.50 14 8,759,453.50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  14  
 

ช. ผลการด าเนนิงาน 
     เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 
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3. ครุภัณฑ์ส านักงาน 

  -เครื่องท าลายกระดาษ/เครื่องตอกบัตร 
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โครงการที่ไดร้บัเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิจากกรมส่งเสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ (โครงสร้างพืน้ฐาน)  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 2 โครงการ รายละเอยีดดังนี้ 

 1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม สายศาลาตาเตียง-ซอยต้นสน หมู่ที่ 1 
ต.เขาวัว  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี งบประมาณที่ได้รับอุดหนุน 2,295,000 บาท 
 ผู้รับจ้างคือ หจก.สหพัฒนพงษ์การช่าง จันทบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  
วงเงินตามสัญญา 1,890,000 บาท  
 

 
 
 
 

 

          ก่อนด าเนินการ              อยู่ระหว่างด าเนินการ  แล้วเสร็จ 

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ถนนสายคลองไม้หอม (สายณฐั  กนกรีสอร์ท)  
หมู่ที่ 6 ต.เขาววั อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี งบประมาณที่ได้รับอุดหนุน 1,920,000 บาท 
 ผู้รับจ้างคือ หจก.เพชรจินดาจันทบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 10/2565 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  
วงเงินตามสัญญา 1,951,000 บาท  
 

 
 
 
 

 

          ก่อนด าเนินการ              อยู่ระหว่างด าเนินการ  แล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



  17  
 

ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 

ชื่อ ต าแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรม์อืถอื email 

นายวินัย  แพทย์รังษ ี ประธานกรรมการ (นายกเทศมนตรี) - - - 

นายนิตย์  สิมอวย กรรมการ (รองนายกเทศมนตรี) - - - 

นายสนทรรศ  จันทอุทัย กรรมการ (รองนายกเทศมนตรี) - - - 

นายอนุวัฒน์  โป่ยขุนทด กรรมการ (สมาชิกสภาเทศบาล) - - - 

นางสุจินต์  หาญปราบ กรรมการ (สมาชิกสภาเทศบาล) - - - 

ดต. ถวิล  ขันวิเศษ กรรมการ (สมาชิกสภาเทศบาล) - - - 

นายบุญเที่ยง พฤกษากิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา) 0-3949-4155-7 - - 

นายสุทธิ หอมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) 0-3949-4155-7 - - 

นายประวิทย์ ชาญกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการปกครอง) 0-3949-4155-7 - - 

นายภิเชต เสรมิสัย กรรมการ (ผอ.รพ.สต.พลอยแหวน) 0-3949-4155-7 - - 

นางสาวกัณฐาภรณ์ เนินรมิหนอง กรรมการ (ผู้แทน กศน. อ าเภอทา่ใหม่) 0-3949-4155-7 - - 

นางนงนุช บุญเชื่อม กรรมการ (ผู้แทนส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอท่าใหม่) 

0-3949-4155-7 - - 

นายนาวี อนันต์สลุง กรรมการ (ผอ.รพ.สต.เขาวัว) 0-3949-4155-7 - - 

นายปวีณ เพ่งจิตต ์ กรรมการ (ผู้แทนประชาคมต าบล) 0-3949-4155-7 - - 

นายไสว วิพัฒน์ กรรมการ (ผู้แทนประชาคมต าบล) 0-3949-4155-7 - - 

นายสุชาติ สกลุแพทย ์ กรรมการ (ผู้แทนประชาคมต าบล) 0-3949-4155-7 - - 

นายจักร สินธไุชย กรรมการ (ผู้แทนประชาคมต าบล) 0-3949-4155-7 - - 

นายสันทัด ค าเหลือ กรรมการ (ผู้แทนประชาคมต าบล) 0-3949-4155-7 - - 

นายจ านอง สาทก กรรมการ (ผู้แทนประชาคมต าบล) 0-3949-4155-7 - - 

นายชาญชัย ทีหอค า กรรมการและเลขานุการ (ปลดัเทศบาล) 0-3949-4155-7 - - 

นางสาวสุดารัตน์ อินทรา ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล) 

0-3949-4155-7 - - 
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2. คณะกรรมการ ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
ชือ่ ต าแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email 

นายชาญชัย ทีหอค า ประธานกรรมการ (ปลัดเทศบาล) 0-3949-4155-7 - - 

นางปิ่นมนัส รักมติร กรรมการ (ผู้อ านวยการกองคลัง) 0-3949-4155-7 - - 

นายทรรศน แจ้งประดิษฐ์ กรรมการ (ผู้อ านวยการกองช่าง) 0-3949-4155-7 - - 

นางสาวจ าเนียร ไชยกิจ กรรมการ (ผู้แทนประชาคมต าบล) 0-3949-4155-7 - - 

นางสาวกรวรรณ วรรณสิน กรรมการ (ผู้แทนประชาคมต าบล) 0-3949-4155-7 - - 

นายทัศนา วัฒนศาสตร ์ กรรมการ (ผู้แทนประชาคมต าบล) 0-3949-4155-7 - - 

นางสาวสุดารัตน์ อินทรา กรรมการและเลขานุการ (หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล) 0-3949-4155-7 - - 

นายปิยะ พวงพันธ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 0-3949-4155-7 - - 

 
   3. คณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

ชื่อ ต าแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรม์อืถอื email 

นายสุชาติ  สกลุแพทย ์ ประธานกรรมการ (สมาชิกสภาเทศบาล) 0-3949-4155-7 - - 

นางสาวจิตรลดา  สุทธิผล กรรมการ (สมาชิกสภาเทศบาล) 0-3949-4155-7 - - 

นายภานุวัฒน์  บุษรา กรรมการ (สมาชิกสภาเทศบาล) 0-3949-4155-7 - - 

นางนัฐนันท์ นิธิวัฒนผกากูล กรรมการ (ผู้แทนประชาคมต าบล) 0-3949-4155-7 - - 

นายสามารถ สามัคค ี กรรมการ (ผู้แทนประชาคมต าบล) 0-3949-4155-7 - - 

นายศิลา หลิมเจริญ กรรมการ (ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าใหม่) 0-3949-4155-7 - - 

นายด ารงศักดิ์ ตระกรุดทอง กรรมการ (ผู้แทนส านักงานเกษตรอ าเภอท่าใหม่) 0-3949-4155-7 - - 

นายทรรศน แจ้งประดิษฐ์ กรรมการ (ผู้อ านวยการกองช่าง) 0-3949-4155-7 - - 

นางปิ่นมนัส รักมติร กรรมการและเลขานุการ (ผู้อ านวยการกองคลัง) 0-3949-4155-7 - - 

นายประทีป อรรถวรรณ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการปกครอง) 0-3949-4155-7 - - 

นายสุนันท์ ประสพสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเกษตร) 0-3949-4155-7 - - 
 

     
        ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวนทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 
           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันท่ี  19  เมษายน  2565 
 

 


