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ค ำน ำ 

  การพัฒนาที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จสูงสุด จะต้องมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงาน
ตามอ านาจและหน้าที่ในให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

 ดังนั้น เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของเทศบาล ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา
ห้าปี โดยสามารถแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561    
เพ่ือน าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 จงึหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน การด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม ตลอดจนการควบคุมติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
 
                                                                                                                                                          
   

       เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน     
                    มิถุนายน  2562 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ของเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน อ าเภอท่าใหม่ จงัหวัดจันทบุรี 
------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ  
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน มีพ้ืนที่รวม 26.50 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น ต าบลเขาวัว 16  
ตารางกิโลเมตร ต าบลพลอยแหวน 10.50 ตารางกิโลเมตร ประมาณพ้ืนที่ทั้งหมด 16,562 ไร่ 
  สถานที่ตั้งที่ส านักงาน  

: 65 หมู่ที่ 2 ถนนบ้านตั้วล้ง-เขาวัว ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
: พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) Latitude  12.632281  และ Longitude 102.040314   
อาณาเขต  
: เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน อยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอท่าใหม ่จังหวัดจันทบุรี ห่างจากที่ท า 

การอ าเภอท่าใหม่ ประมาณ 6 กิโลเมตร ตามแนวทางหลวงแผ่นดินสาย 3147 มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  
ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่, ต าบลแสลง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลสีพยา-บ่อพุ อ าเภอท่าใหม่ ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลท่าช้าง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลบ่อพุ ต าบลยายร้า ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเนินเขา  

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

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่ เช่น หนองเตียน หนองลังกา หนองตั้วล้ง คลองไม้หอม ห้วยมะไฟ 
คลองท่ากรวดเป็นต้น และระบบประปาหมู่บ้านในพ้ืนที่ 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ลักษณะของป่าไม้เป็นในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นไม้ใช้สอยเช่น ต้นยางนา ต้นตะเคียน ต้นมะฮออกานี ต้นสัก 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนช่วยกันดูแล โดยจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ให้แต่ละชุมชนช่วยกันดูแล 
 

/แผนที่… 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ต าบล รวม 15 หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็น 
ต าบลเขาวัว 8 หมู่บ้าน และต าบลพลอยแหวน 7 หมู่บ้าน มีรายละเอียด ดังนี้ 
ล าดับที ่ หมู่ที ่ บ้าน ต าบล ผู้น าหมู่บ้าน/ต าบล  หมายเหตุ 

1 1 เขาวัว เขาวัว นายปวีณ    เพ่งจิตต์     (ผู้ใหญ่บา้น)  
อยู่ในเขตเทศบาลต าบลเขาวัว - 
พลอยแหวนบางส่วน 

2 2 ตั้วล้ง เขาวัว นางวันดี      จูขวา       (ผู้ใหญ่บ้าน)    
3 4 เนินสูง เขาวัว นายจิตตกร  เจรญิพร    (ผู้ใหญ่บา้น) 
4 5 หนองคล้า เขาวัว นางวาสนา   ควรนิยม    (ก านัน) 

อยู่ในเขตเทศบาลต าบลเขาวัว - 
พลอยแหวนเตม็ทั้งหมู่บ้าน 

5 6 หนองคล้า เขาวัว นายไสว       วิพัฒน์     (ผู้ใหญ่บ้าน) 
6 7 หนองคล้า เขาวัว นางภาณี      มีใหญ่      (ผู้ใหญ่บ้าน) 
7 8 หนองปรือ เขาวัว นายศิริ         เสาวรส    (ผู้ใหญ่บ้าน) อยู่ในเขตเทศบาลต าบลเขาวัว - 

พลอยแหวนบางส่วน 8 9 วังพอก เขาวัว นายธาดา      ฉวีวรรณ  (ผู้ใหญบ่า้น) 
9 1 โป่งรัก พลอยแหวน นายจักร       สินธุไชย   (ก านัน) 

อยู่ในเขตเทศบาลต าบลเขาวัว - 
พลอยแหวนเตม็ทั้งหมู่บ้าน 

10 2 ไรสู่ง พลอยแหวน นายสุธี         ชูเลิศ      (ผู้ใหญ่บ้าน) 
11 3 ช าฆ้อบน พลอยแหวน นายอาภากร    พลอยแหวน(ผู้ใหญ่บา้น) 
12 4 ห้วยระก า พลอยแหวน นายประสิทธ์ิ  กสิพูล     (ผู้ใหญ่บา้น) 
13 5 สระแก้ว พลอยแหวน นายสันทัด     ค าเหลือ   (ผู้ใหญบ่า้น) 
14 6 ช าฆ้อล่าง พลอยแหวน น.ส.กรวรรณ   วรรณสิน (ผู้ใหญบ่า้น) 
15 7 นาบนเนิน พลอยแหวน นายจักร       สินธุไชย   (ก านัน รักษาการ

ผู้ใหญ่บ้าน/อยู่ระหว่างการเลือกตัง้
ผู้ใหญ่บ้าน) 

 

 2.2 การเลือกตั้ง 
  เขตการเลือกตั้ง แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตท่ี 1 ต าบลเขาวัว และเขตที่ 2 ต าบลพลอยแหวน ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 

• นายกเทศมนตรี      1 คน 
• รองนายกเทศมนตรี    2 คน 
• เลขานุการนายกเทศมนตรี   1 คน 
• ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    1 คน 

ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย 
• ประธานสภาเทศบาล    1 คน 
• รองประธานสภาเทศบาล    1 คน 
• สมาชิกสภาเทศบาล    12  คน                                                    

(รวมประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล)     แบ่งเป็น 
▪ เขตต าบลเขาวัว   6 คน 
▪ เขตต าบลพลอยแหวน  6 คน 

 

                                                                                                                        /3. ประชากร... 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี และปีปัจจุบัน)  
ตารางแสดงจ านวนประชากรของเทศบาลต าบลเขาวัว–พลอยแหวน (ย้อนหลัง 3 ปี/พ.ศ. 2559 - 2561)  

ต าบล 
ณ เดือนธันวาคม  2559 ณ เดือนธันวาคม  2560 ณ เดือนธันวาคม  2561 

ชาย หญิง รวม หญิง ชาย รวม ชาย หญิง รวม 
เขาวัว 924 988 1,912 925 981 1,906 903 975 1,878 

พลอยแหวน 798 840 1,638 820 853 1,673 835 871 1,706 
รวม  1,722 1,828 3,550 1,745 1,834 3,579 1,738 1,846 3,584 

     ที่มา : http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ 

ตารางแสดงประชากรของเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน (ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 
ต าบลเขาวัว 

หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 

หมู่ที่ 1 บ้านเขาวัว 44 50 61 111 

หมู่ที่ 2 บ้านตั้วล้ง 24 7 11 18 

หมู่ที่ 4 บ้านเนินสูง 87 61 62 123 

หมู่ที่ 5 บ้านหนองคล้า 80 107 111 218 

หมู่ที่ 6 บ้านหนองคล้า 205 277 278 555 

หมู่ที่ 7 บ้านหนองคล้า 35 51 55 106 

หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือ 7 17 17 34 

หมู่ที่ 9 บ้านวังพอก 372 338 371 709 

รวม 854 908 966 1,874 
ต าบลพลอยแหวน 

หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 

หมู่ที่ 1 บ้านโป่งรัก 80 102 93 195 

หมู่ที่ 2 บ้านไร่สูง 303 221 235 456 

หมู่ที่ 3 บ้านช าฆ้อ  51 60 65 125 

หมู่ที่ 4 บ้านห้วยระก า 83 97 102 199 

หมู่ที่ 5 บ้านสระแก้ว 92 140 111 251 

หมู่ที่ 6 บ้านช าฆ้อ  144 128 155 283 

หมู่ที่ 7 บ้านนาบนเนิน 75 98 114 212 

รวม 828 846 875 1,721 
     ที่มา : ส านักงานทะเบียนอ าเภอท่าใหม่ 

/3.2 ชว่งอายุ... 

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/


5 
 

3.2 ชว่งอายุและจ านวนประชากร (ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

ต าบลเขาวัว  
ช่วงอาย ุ เพศชาย 

(คน) 
คิดเป็น 
(%) 

เพศหญิง 
(คน) 

คิดเป็น 
(%) 

รวม 
(คน) 

คิดเป็น  
(%) 

00 - 04 ปี  50 60.98 32 39.02 82 4.76 
05 - 09 ปี  46 53.49 40 46.51 86 5.00 
10 - 14 ปี  43 54.43 36 45.57 79 4.59 
15 - 19 ปี  42 53.16 37 46.84 79 4.59 
20 - 24 ปี  49 52.69 44 47.31 93 5.40 
25 - 29 ปี  47 41.96 65 58.04 112 6.51 
30 - 34 ปี  46 42.59 62 57.41 108 6.28 
35 - 39 ปี  71 53.38 62 46.62 133 7.73 
40 - 44 ปี  70 51.47 66 48.53 136 7.90 
45 - 49 ปี  75 59.06 52 40.94 127 7.38 
50 - 54 ปี  67 46.85 76 53.15 143 8.31 
55 - 59 ปี  81 47.93 88 52.07 169 9.82 
60 - 64 ปี  48 47.52 53 52.48 101 5.87 
65 - 69 ปี  41 44.57 51 55.43 92 5.35 
70 - 74 ปี  23 38.98 36 61.02 59 3.43 
75 - 79 ปี  19 44.19 24 55.81 43 2.50 

80+ ปี 28 35.44 51 64.56 79 4.59 
รวม 846 49.16 875 50.84 1,721 100 

ต าบลพลอยแหวน  
ช่วงอาย ุ เพศชาย 

(คน) 
คิดเป็น 
(%) 

เพศหญิง 
(คน) 

คิดเป็น 
(%) 

รวม 
(คน) 

คิดเป็น  
(%) 

00 - 04 ปี  35 60.34 23 39.66 58 3.10 
05 - 09 ปี  46 45.54 55 54.46 101 5.40 
10 - 14 ปี  31 39.74 47 60.26 78 4.17 
15 - 19 ปี  47 54.65 39 45.35 86 4.59 
20 - 24 ปี  65 49.24 67 50.76 132 7.05 
25 - 29 ปี  71 62.28 43 37.72 114 6.09 
30 - 34 ปี  68 51.91 63 48.09 131 7.00 
35 - 39 ปี  53 46.49 61 53.51 114 6.09 
40 - 44 ปี  74 51.03 71 48.97 145 7.75 
45 - 49 ปี  74 50.34 73 49.66 147 7.85 
50 - 54 ปี  88 47.83 96 52.17 184 9.83 
55 - 59 ปี  74 47.44 82 52.56 156 8.33 
60 - 64 ปี  56 44.09 71 55.91 127 6.78 
65 - 69 ปี  46 42.59 62 57.41 108 5.77 
70 - 74 ปี  29 46.77 33 53.23 62 3.31 
75 - 79 ปี  20 48.78 21 51.22 41 2.19 

80+ ปี 30 34.09 58 65.91 88 4.70 
รวม 907 48.45 965 51.55 1,872 100 

ที่มา : ส านักงานทะเบียนอ าเภอท่าใหม่ 

/การวิเคราะห.์.. 
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การวิเคราะห์แนวโน้มประชากรโดยจ าแนกเป็นช่วงอายุ (ตามเกณฑ์ทางสาธารณสุข) 
ประชากรต าบลเขาวัว/เดือนพฤษภาคม 2562 
 

 
 

ประชากรต าบลพลอยแหวน/เดือนพฤษภาคม 2562 
 

 
 

/ผลการวิเคราะห…์ 
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ผลการวิเคราะห์แนวโน้มประชากรต าบลเขาวัวและต าบลพลอยแหวน 

จากปิรามิดประชากรต าบลเขาวัวและต าบลพลอยแหวนสามารถวิเคราะห์แนวโน้มได้ ดังนี้ 

ภาวะปัจจุบัน 
1. มีประชากรในวัยเด็กจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับวัยผู้สูงอายุ แสดงว่ามีอัตราการเกิดของประชากรต่ า  
2. ประชากรในวัยท างานถึงวัยกลางคนมีจ านวนมาก 
3. ประชากรในวัยผู้สูงอายุมีจ านวนมาก 

ผลการคาดการณ์ในระยะอีก 20 ปีข้างหน้า 
1. จะมีประชากรในวัยท างานลดลง 
2. ผู้สูงอายุจะมีจ านวนมากขึ้น  

ทิศทางการพัฒนาจากแนวโน้มประประชากร 
-จากอัตราการเกิดของประชากรต่ าท าให้ไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมสถานศึกษาหรือจัดให้มีสถานศึกษา ถ้าในปัจจุบัน 

มีอยู่อย่างเพียงพอแล้ว และจากอัตราการเกิดในจ านวนน้อยนี้จะส่งผลกระกระทบต่อประชากรในวัยแรงงาน ในอนาคต 
ท าให้ขาดแคลนได้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอาจต้องจ้างแรงงานนอกพ้ืนที่หรือน าเข้าแรงงานจากต่างประเทศ
มากขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2559 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท าให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ซึ่งพ้ืนที่ต าบลเขาวัวและต าบลพลอยแหวน มีความจ าเป็นต้องใช้แรงงานในการท าสวน
ผลไม้ และการเกษตรต่างๆ  และในระยะข้างหน้าจะมีประชากรในวัยสูงอายุจ านวนมาก ส่งผลให้ เทศบาลต้องใช้
งบประมาณในการดูแลด้านสาธารณสุขและจัดสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้สูงอายุมากขึ้น อาจท าให้งบประมาณในการพัฒนา
ด้านอื่นๆ ลดลง ดังนั้น จึงต้องส่งเสริมการวางแผนครอบครัว เพ่ือให้ประชากรแต่ละช่วงวัยมีความใกล้เคียงกัน จะได้
ไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4. สภาพทางสังคม… 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

 ระดับการศึกษา ปี 2562 ของประชาชนที่อาศัยอยู่จริง ในพื้นที่เทศบาลต าบลเขาวัว–พลอยแหวน ดังนี้ 

ต าบลเขาวัว 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม 
(คน) 

คิดเป็น 
(%) ชาย 

(คน) 
คิดเป็น 
(%) 

หญิง 
(คน) 

คิดเป็น 
(%) 

ไม่เคยศึกษา 15 1.25 20 1.67 35 2.92 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 7 0.58 10 0.84 17 1.42 
ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 23 1.92 37 3.09 60 5.01 
จบชั้นประถมศึกษา (ป.4,ป.7,ป.6) 217 18.13 263 21.97 480 40.10 
มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ. 1-3, ม.1-3) 86 7.18 77 6.43 163 13.62 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 4-5, ม. 4-6, ปวช.) 67 5.60 75 6.27 142 11.86 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 30 2.51 12 1.00 42 3.51 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 107 8.94 123 10.28 230 19.21 
สูงกว่าปริญญาตรี 14 1.17 14 1.17 28 2.34 

รวม 566 47.28 631 52.72 1,197 100 
 

ต าบลพลอยแหวน 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม 
(คน) 

คิดเป็น 
(%) ชาย 

(คน) 
คิดเป็น 
(%) 

หญิง 
(คน) 

คิดเป็น 
(%) 

ไม่เคยศึกษา 29 2.21 22 1.68 51 3.89 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 14 1.07 8 0.61 22 1.68 
ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 21 1.60 27 2.06 48 3.66 
จบชั้นประถมศึกษา (ป.4,ป.7,ป.6) 193 14.73 259 19.77 452 34.50 
มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ. 1-3, ม.1-3) 87 6.64 58 4.43 145 11.07 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 4-5, ม. 4-6, ปวช.) 124 9.47 100 7.63 224 17.10 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 49 3.74 22 1.68 71 5.42 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 90 6.87 173 13.21 263 20.08 
สูงกว่าปริญญาตรี 16 1.22 18 1.37 34 2.60 

รวม 623 47.56 687 52.44 1,310 100 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอท่าใหม่ 
 
 
 

/4.2 สาธารณสุข... 
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4.2 สาธารณสุข 
 โรคติดต่อที่พบในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่จะเป็นโรคตามฤดูกาล เช่น ไข้เลือดออก ส่วนโรคไม่ติดต่อที่พบผู้ป่วยใน
พ้ืนที่ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาวัว – พลอยแหวน มีหน่วยบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่ จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลอยแหวน และ มีอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 84 คน 

4.3 อาชญากรรม 
ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาวัว – พลอยแหวน อาชญากรรมส่วนมากที่พบ จะเป็นการโจรกรรมเครื่องสูบน้ า

และผลผลิตทางการเกษตร แต่มีจ านวนความถี่ในการโจรกรรมไม่มากนัก 

 4.4 ยาเสพติด 
 สถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลเขาวัวและต าบลพลอยแหวน การด าเนินการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระยะที่ผ่านมา โดยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ฝ่ายปกครองและเทศบาล ได้ร่วมกันป้องกันเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการออกตรวจตราในพ้ืนที่ร่วมกัน และส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างความ
เข้มแข็งให้หมู่บ้าน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาวัว–พลอยแหวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 

(1) โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จ านวน 745 ราย  
  (2) โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ หรือทุพพลภาพเสริมและ
สนับสนุน จ านวน 115 ราย 

(3) โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 9 ราย 
(4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือสงเคราะห์ครัวเรือนยากไร้ จากส านักงานพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี   

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

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

ม.5, 6 ต.เขาวัว/3.สะพานห้วยระก า ม.4 ต.พลอยแหวน/4.สะพานคลองวัดสระแก้ว ม.5 ต.พลอยแหวน บริเวณหน้า
วัดสระแก้ว/5.สะพานคลองวัดสระแก้ว ม.5 ต.พลอยแหวน บริเวณหนา้ศาลาหมู่บ้าน/6.สะพานคลองท่ากรวด ม.4 ต.เขาวัว/
7.สะพานคลองท่ากรวด ม.9 ต.เขาวัว/8.สะพานลิง (คลองท่ากรวด) ม.2 ต.พลอยแหวน) 
 5.2 การไฟฟ้า 
 ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน มีไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ท้ังต าบลเขาวัวและพลอยแหวน 
 5.3 การประปา 
 ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน มีประปาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลเขาวัวและ
พลอยแหวน (ประปาหมู่บ้าน) 
 5.4 โทรศัพท์ 
 มีระบบเครือข่ายในการให้บริการโทรศัพท์มือถือครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลต าบลเขาวัว–พลอยแหวน 
และมีตู้โทรศัพท์สาธารณะให้บริการในพ้ืนที่ 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ไปรษณีย์ท่าใหม่ ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลต าบลเขาวัว – พลอยแหวน 
/6.ระบบเศรษฐกิจ... 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 

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

 6.2 การประมง 
  - ไม่มี - 

 6.3 การปศุสัตว์ 
 ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาวัว – พลอยแหวนส่วนใหญ่เป็นการปศุสัตว์ขนาดเล็ก เช่น ไก่   เป็ด ฯ 

 6.4 การบริการ 
  หน่วยบริการในพื้นที่เทศบาลต าบลเขาวัว – พลอยแหวน มีดังนี้ 

1. สถานีบริการน้ ามัน/ก๊าซ 
ล าดับที่ สถานีบริการน้ ามัน/ก๊าซ ที่ตั้ง 

1 ปั้มน้ ามันสงวนสิน (บริการท้ังน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ) 61/11 ม.9 ต.เขาวัว 
2 ปั้มน้ ามันอรสา 87/2 ม.9 ต.เขาวัว 
3 หจก.เกษมแก๊ส 61/5 ม.9 ต.เขาวัว 
4 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น 135/1 ม.4 ต.เขาวัว 
5 บริษัทตากสินมั่นคงมหาโชคจ ากัด แก๊ส 64/3 ม.6 ต.เขาวัว 

 

2. สถานประกอบการขนาดย่อม 3 แห่ง 
ล าดับที่ สถานประกอบการขนาดย่อม ที่ตั้ง 

1 บจก.จันทบุรี ฟรุ้ต โปรดักส์ 33/2 ม.5 ต.เขาวัว 
2 โรงงานท าสละลอยแก้ว 108/1 ม.9 ต.เขาวัว 
3 บจก.ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง 17 ม.2 ต.พลอยแหวน 

 

3. บริษัท 3 แห่ง 
ล าดับที่ บริษัท/โชว์รูม ที่ตั้ง 

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. สถานประกอบการด้านห้องพัก  โรงแรม รีสอร์ท 4 แห่ง 
ล าดับที่ สถานประกอบการด้านห้องพัก ที่ตั้ง 

1 ฮันนีโฮม รีสอร์ท 31/2 ม.4 ต.เขาวัว 
2 ปอแก้ว รีสอร์ท 47 ม.9 ต.เขาวัว 
3 ณัฐกนก รีสอร์ท 31/1 ม.6 ต.เขาวัว 
4 ชิดจันทร์  รีสอร์ท 55 ม.9 ต.เขาวัว 

 
/6.5 การท่องเที่ยว... 
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6.5 การท่องเที่ยว 
 ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาวัว – พลอยแหวน มีแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 2 แห่ง คือ 

 - โบราณสถานเขาพลอยแหวน  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 4 ต าบลพลอยแหวน 
 - บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์    ตั้งอยู่ที่  หมู่ 6 ต าบลพลอยแหวน 

 6.6 อุตสาหกรรม 
 ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาวัว – พลอยแหวน ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมและอุตสาหกรรมครัวเรือน 
เช่น บริษัทจ ากัด จันทบุรีฟรุ๊ตโปรดักส์ ประกอบการแปรรูปผลไม้ และโรงงานท าสละลอยแก้ว ประกอบการแปรรูปผลไม้ 
 6.7 การพานิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 การพานิชย์ ประกอบด้วย 
 โรงเก็บผลผลิตทางการเกษตร   1 แห่ง 
 โรงฆ่าสัตว์     1 แห่ง (ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต.พลอยแหวน) 

ศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร 1     แห่ง (ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.เขาวัว (ตลาดแม่พิมพ์)) 
 ร้านค้าส่ง     1 แห่ง   

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

 ร้านค้าส่ง/ร้านค้าปลีก    10 แห่ง 
   กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย   

ล าดับที่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร ประธานกลุ่ม 
ที่ตั้ง 

หมู่ที่ ต าบล 
1 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ นางสุขมณี  เพ่งจิตต์ 1 เขาวัว 
2 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ นายสมศักดิ์  หนูเลี้ยง 5 พลอยแหวน 

 6.8 แรงงาน 
 สภาพแรงงานในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานในพ้ืนที่และมีแรงงานต่างด้าว 
บางส่วน และจะเพ่ิมปริมาณในช่วงฤดูผลไม้ โดยจะมีแรงงานต่างด้าวเพ่ิมมากขึ้น 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ นับถือศาสนา
คริสต์ และศาสนาอ่ืนๆ 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาวัว – พลอยแหวน มีประเพณีและงานประจ าปีที่ส าคัญ ได้แก่ ประเพณีสืบสานการ

ก่อเจดีย์ทราย ประเพณีลอยกระทง ประเพณีการท าบุญเข้าพรรษา-ออกพรรษา งานนมัสการพระบรมธาตุ “รัตนคีรี
เจดีย์”และปิดทองรอยพระพุทธบาทจ าลองวัดเขาพลอยแหวน งานท าบุญบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์  
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญในเขตเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน คือการมูลข้าว เป็นการดูเรื่องราวการเจ็บป่วย 
ดูของหาย หรืออ่ืนๆ ซึ่งเป็นความเชื่อของคนในท้องถิ่น โดยการน าข้าวมาแกว่งไปกับมีดหมอเปน็การถามเอากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ที่สืบทอดต่อกันมา และยังมีหมอชาวบ้านหรือแพทย์แผนไทย ซึ่งมีการปรุงยาแผนโบราณ ส าหรับการรักษา โรคพ้ืนบ้าน 
การปรุงยาสูตรโบราณบ ารุงร่างกาย และยังมีการแปรรูปผลไม้ เช่น กลุ่มการท าสละลอยแก้ว ฯ เป็นต้น 

/ภาษาถ่ิน… 



12 
 

  -ภาษาถ่ิน 
ภาษาท่ีใช้ในพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวนใช้ เป็นภาษาไทยแบบภาคกลางเป็นภาษาทางราชการ 

และใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน อย่างไรก็ตามภาษาไทยที่ใช้พูดนั้นจะมีส าเนียงและหางเสียงที่แปลกจากภาษาไทยภาค
กลางมีค าบางค าท่ีเป็นภาษาถ่ินเฉพาะ เช่น การใช้ค าว่า ฮิ เป็นค าสร้อย การเรียกยายว่า แมะ เป็นต้น  

 7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 -สินค้าพ้ืนเมือง 
 สินค้าพ้ืนเมืองที่เป็นที่ขึ้นชื่อคือลางสาด และลางสาดช าฆ้อ ซึ่งในอดีตเขตเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวนมี
การปลูกอยู่เป็นบริเวณกว้าง แต่ในปัจจุบันเหลืออยู่ไม่มากนัก เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
ส่วนใหญ่หันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

-ของที่ระลึก/ของฝาก 
ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน มีแหล่งของฝาก OTOP คือบริษัท ฟรุ๊ต โปรดักส์ เปน็แหล่งแปรรูปผลไม้ 

ทั้งทอดกรอบ อบ และกวน ฯลฯ นับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งที่มีความส าคัญของท้องถิ่น ส่วนใครที่ผ่านไปมาเส้นสุขุมวิท 
ก็ยังมีร้านของฝากริมถนนซึ่งคนนิยมแวะพักรถจับจ่ายหาของฝาก อาทิเช่น สละ ทุเรียน ของแห้งๆ ให้ได้เลือกกันมากมาย 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 ทรัพยากรน้ า 

 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวนมีแหล่งน้ า/สระน้ าสาธารณะ จ านวน 16 แห่ง ที่ส าคัญส าคัญดังนี้ 
1. หนองจระเข้ บ้านไร่สูง หมู่ที่ 2 ต าบลพลอยแหวน มีพ้ืนที่ 7 ไร่ 0 งาน 
2. หนองช้างตาย บ้านไร่สูง หมู่ที่ 2 ต าบลพลอยแหวน มีพ้ืนที่ 5 ไร่ 2 งาน 
3. หนองมะม่วง บ้านไร่สูง หมู่ที่ 2 ต าบลพลอยแหวน มีพ้ืนที่ 1 ไร่ 2 งาน 
4. หนองลังกา บ้านไร่สูง หมู่ที่ 2 ต าบลพลอยแหวน มีพ้ืนที่ 13 ไร่ 0 งาน 
5. ห้วยระก า บ้านห้วยระก า หมู่ที่ 4 ต าบลพลอยแหวน  
6. หนองชุมแสง บ้านสระแก้ว  หมู่ที่ 5 ต าบลพลอยแหวน มีพ้ืนที่ 7 ไร่ 1 งาน 
7. ห้วงมะไฟ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 ต าบลพลอยแหวน 
8. หนองแฟบ บ้านนาบนเนิน หมู่ที่ 7 ต าบลพลอยแหวน มีพ้ืนที่ 1 ไร่ 2 งาน 
9. หนองตะเกรา บ้านนาบนเนิน หมู่ที่ 7 ต าบลพลอยแหวน มีพ้ืนที่ 1 ไร่ 2 งาน 
10. หนองบัว บ้านนาบนเนิน หมู่ที่ 7 ต าบลพลอยแหวน มีพ้ืนที่ 11 ไร่ 1 งาน 
11. หนองตั้วล้ง บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 5 ต าบลเขาวัว มีพ้ืนที่ 7 ไร่ 3 งาน 
12. หนองเตียน บ้านหนองค้า หมู่ที่ 6 ต าบลเขาวัว มีพ้ืนที่ 10 ไร่ 2 งาน 
13. หนองตะเกรา บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 6 ต าบลเขาวัว มีพ้ืนที่ 4 ไร่ 2 งาน 
14. คลองทราย บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 6 ต าบลเขาวัว  
15. คลองไม้หอม บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 6 ต าบลเขาวัว 
16. หนองคล้า บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 6 ต าบลเขาวัว  
17. คลองก ายาน บ้านวังพอก หมู่ที่ 9 ต าบลเขาวัว 
ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้น้ าได้ร้อยละ 60%  แหล่งน้ า/สระน้ าในสวนสามารถใช้ได้ร้อยละ 50% ของพ้ืนที่ 

8.2 ทรัพยากรป่าไม้ 
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน มีพ้ืนที่รวม 26.50 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น ต าบลเขาวัว 16  

ตารางกิโลเมตร ต าบลพลอยแหวน 10.50 ตารางกิโลเมตร ประมาณพ้ืนที่ทั้งหมด 16,562 ไร่ มีพ้ืนทีป่่าไม้ทั้งหมด  
/จ านวน… 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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จ านวน 777 ไร่ 1 งาน หรือปริมาณร้อยละ 4.7 % ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตร ปลูกสวน
ผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน  ยางพารา สละ และลองกอง เขตพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน แบ่ง
ออกเป็น 2 ต าบล ดังนี้ 

-ต าบลพลอยแหวน มีป่าไม้ จ านวน 3 แห่ง มีพ้ืนที่ป่าไมท้ั้งสิ้น 488 ไร่ 1 งาน ดังนี ้
1. เขาสิงห์ อยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 ต าบลพลอยแหวน มีพ้ืนที่ป่าไม้ 167 ไร่ 1 งาน 
2. ป่าไม้ชุมชนเขาพลอยแหวน มีพ้ืนที่ป่าไม ้305 ไร่ อยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 ต าบลพลอยแหวน  
3. ป่าไม้ชุมชนเขาน้อย มีพ้ืนที่ป่าไม ้16 ไร่ อยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 ต าบลพลอยแหวน  

-ต าบลเขาวัว มีป่าไม้ จ านวน 5 แห่ง ดังนี้ พ้ืนที่ป่าทั้งสิ้น 289 ดังนี้ 
1. เขาวัว มีพ้ืนที่ป่าไม้ 74 ไร่ อยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7  ต าบลเขาวัว 
2. เขาป่าหมาก มีพ้ืนที่ป่าไม้ 65 ไร่ อยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 ต าบลเขาวัว 
3. ป่าไม้เขาหินขาว มีพ้ืนที่ป่าไม้ 20 ไร่ อยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 ต าบลเขาวัว 
4. ป่าเขาน้อย มีพ้ืนที่ป่าไม้ 35 ไร่ อยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 ต าบลเขาวัว 
5. ป่าเขาตานก มีพ้ืนที่ป่าไม้ 95 ไร่ อยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 ต าบลเขาวัว 

8.3 ทรัพยากรภูเขา  
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวนมีภูเขา ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล จ านวน 4 ลูกดังนี้ 
1. เขาวัว อยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7  ต าบลเขาวัว มีพ้ืนที่ 74 ไร่ 
2. เขาป่าหมาก  อยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 ต าบลเขาวัว มีพ้ืนที่ 65 ไร่ 
3. เขาสิงห์ อยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 ต าบลพลอยแหวน มีพ้ืนที่ 167 ไร่ 1 งาน 
4. เขาพลอยแหวน อยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 ต าบลพลอยแหวน มีพ้ืนที่ 305 ไร่ 

 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ลักษณะโดยทั่วไปของเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน โดยเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวนเป็นส่วนหนึ่ง
ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่มีอากาศร้อนชื้น มีฝนตกชุกติดต่อกันประมาณ  ๗ เดือนต่อปี และในปีที่ผ่านมา 
ฝนตกจ านวนทั้งหมด ๑๗๒ วัน  วัดปริมาณน้ าฝนได้โดยรวม ๓,๗๑๑.๒๐ มิลลิเมตร และเดือนที่มีอุณหภูมิต่ าสุดใน
รอบปี คือ เดือนธันวาคม วัดได้  ๑๗.๔ องศาเซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดในรอบปี คือ เดือนกุมภาพันธ์ วัดได้ 
๓๗.๔ องศาเซลเซียส ภูมิอากาศโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออก คือจะมีอากาศร้อนชื้นและมี
ฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน โดยรวมแล้วเป็นจังหวัดที่น่าอยู่อาศัยเพราะทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ มีพลเมืองไม่มาก อากาศค่อนข้างดี มีพืชพันธุ์อาหารที่อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

/ส่วนที่ 2...  
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

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

 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 คติพจน์ประจ ำชำติ  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ 

และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมัน่คงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ควำมมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าาของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้  ยังมีความสมบูรณ์ในทุน   
ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ควำมยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถใน
การรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน 
และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติกำรพัฒนำในระยะ 20 ปี 
ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

/(3) การพัฒนา… 
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(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความ 
มั่นคงของชาติ 
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง 
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 (1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
 (2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
(1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น 
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ  

ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง 
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง 
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน 

/มีส่วนร่วม… 
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มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ ๕ ปี ที่จะสามารถต่อยอดใน
ระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีหลักการส าคัญของ
แผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้ 
เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผลฯ   

๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทยฯ 
๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ฯ 
๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมาฯ  
๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 

จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”ฯ  
๖. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ 

ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”ฯ  

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  
เป้าหมาย 

๑. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
๒. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
๓. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
๕. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคม  
เป้าหมาย 

1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน 
และแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
3. เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและ 

/ได้รับ… 
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ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

ยุทธศำสตร์ที่  3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน  
เป้าหมาย 

1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
เป้าหมาย 

1. รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
2. สร้างความม่ันคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ให้มี
ประสิทธิภาพ 
3. สรา้งคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอ่สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

  ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน  
เป้าหมาย 

1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
2. สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษา
และการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
4. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  
มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 
5.ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
6.แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  
และธรรมำภิบำลในสังคมไทย 

เป้าหมาย 
1. ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ 
ของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
4. ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 7…   
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ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและระบบโลจิสติกส์  
เป้าหมาย 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง 
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
4. การพัฒนาด้านพลังงาน 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
6. การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 

ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
เป้าหมาย 

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

ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำคเมือง และพื นที่เศรษฐกิจ  
เป้าหมาย 

1. ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น 
2. เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
3. พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
ยุทธศำสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ  

เป้าหมาย 
1. เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบยีงเศรษฐกิจที่ครอบคลมุและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
2. ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
3. ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาคอาเซียน  
และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุม 
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 
4. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ 

 1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) 

  วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด 
  “เป็นผู้น าการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลไม้ ควบคู่ไปกับการ
เป็นดินแดนแห่งความหลากหลายของการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ” 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ของกลุ่มจังหวัด 
  1. การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซียนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  2. การสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
  3. การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเชิงพานิชย์ 
  4. การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกัมพูชา 

/แผนพัฒนา… 
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  แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

  วิสัยทัศน์จังหวัดจันทบุรี 
  “จันทบุรีเมืองเกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจมูลค่าสูง สังคมมีสุขบนวิถีพอเพียง” 

  ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย 4 ประเด็นกำรพัฒนำ ดังนี  

  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐาน
การตลาดนานาชาติ 
  วัตถุประสงค์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 
  วัตถุประสงค์ที่ 2 ลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร 
  วัตถุประสงค์ที่ 3 มีการแปรรูปสินค้ามาข้ึนเพ่ือดูดซับผลผลิต 
  วัตถุประสงค์ที่ 4 เพ่ิมช่องทางการตลาด 

  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 สร้างเสริมบริการข้ันพ้ืนฐาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
และอัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง 
  วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนของผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรี 
  วัตถุประสงค์ท่ี 2 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
  วัตถุประสงค์ที่ 3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ สินค้า บริการ และบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานสากล 
  วัตถุประสงค์ที่ 4 ยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และเพ่ิมปริมาณช่างฝีมืออัญมณีและเครื่องประดับ 

  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  วัตถุประสงค์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานให้บริการสุขภาพ และสร้างความตระหนักของชุมชนในด้าน
การสาธารณสุข 
  วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ิมโอกาศให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพโดยพัฒนาศูนย์เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และช่องทางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
  วัตถุประสงค์ที่ 3 ยกระดับการศึกษาให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  วัตถุประสงค์ที่ 4 เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  วัตถุประสงค์ที่ 5 เพ่ิมโอกาศให้ผู้มีรายได้น้อยได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  วัตถุประสงค์ที่ 1 พัฒนาและฟืนฟูแหล่งน้ า เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ า และบูรณาการน้ า
ผิวดินและใต้ดินเพ่ือเพ่ิมต้นทุน 
  วัตถุประสงค์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งและระดมความร่วมมือขององค์กรและภาคีในการ
คุ้มครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  วัตถุประสงค์ท่ี 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสยีจากแหล่งก าเนิด 

 
 
 

/1.4 ยุทธศาสตร์… 
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 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี 

 วิสัยทัศน์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดจันทบุรี  
 “จันทบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งพัฒนาสู่สากลด้วยเทคโนโลยี ยึดมั่นธรรมมาภิบาล ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน 
 
2. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและ
การอุปโภคบริโภค 
 
3. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
แหล่งน้ า 
 
4. การเพ่ิมบริการด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพียงพออย่างทั่วถึง 
5. มีระบบการระบายน้ าที่ดีและได้
มาตรฐาน 
6. จัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือ
บริการประชาชนให้เพียงพอ 

1. จ านวนโครงการก่อสร้างที่
ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 
1. จ านวนโครงการและแหล่งน้ าที่
ด าเนินการ 
2. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
1. จ านวนโครงการและพ้ืนที่ที่
ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 
1. จ านวนโครงการและพ้ืนที่ที่
ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 
1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 
1. จ านวนอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 
2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าตามลุ่ม
น้ าที่ส าคัญ 
 
3. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ านอก
ลุ่มน้ า 
 
4. พัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ 
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 
5. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบทาง
ระบายน้ า 
6. จัดการปรับปรุงและซ่อมแซม
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ 

 

 

 

 

 

/ยุทธศาสตร์ที่ 2... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น และสร้างความร่วมมือในการ
รักษาความสงบ 
3. ประชาชนมีความรักสามัคคีและ
เคารพกฎหมาย ระเบียบและกติกา 

1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนคดีที่ลดลง 
3. จ านวนประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 
1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนเครือข่ายที่มีการจัดตั้ง 
3. จ านวนประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 
1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 
 

1. จัดให้มีระบบป้องกันความปลอดภัย
ที่เหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ 
 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น และสร้างความ
ร่วมมือในการรักษาความสงบ 
3. ส่งเสริมการปรองดองและสมานฉันท์ 
4. สร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
ระเบียบกติกาในการด าเนินชีวติในสังคม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

 
/ยุทธศาสตร์ที่ 4… 

 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
2. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งธรรมชาติที่
เสื่อมโทรม 
 
 
3.จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีอากาศ
และธรรมชาติที่ดีมีความน่าอยู่ 
 
4.ส่งเสริมการจัดท าและวางผังเมือง 
 

1. จ านวนประชาชนที่เข้ามาร่วม
โครงการ/โครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 
 
1. จ านวนโครงการและพ้ืนที่ที่
ด าเนินการ 
2.จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 
 
1. จ านวนโครงการและพ้ืนที่ที่
ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 
1. จ านวนโครงการทางด้านผัง
เมืองที่ได้จัดท า 
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ และป้องกันปัญหาจาก
มลภาวะต่างๆ 
2. สร้างความสมดุลทางธรรมชาติโดย
การคืนความชุมชื้นทั้งพ้ืนที่ป่าบก ป่า
ชายเลน รวมถึงการสร้างความสมบูรณ์
ให้กับระบบนิเวศน์ทางทะเล 
3. สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมและ
ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ 
 
4. จัดวางระบบผังเมืองที่ได้มาตรฐาน 
 
5. จัดตั้งศูนย์บริการให้ความรู้การจัดท า
ผังเมือง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. สร้างคุณภาพการศึกษา ศาสนา และ
สาธารณสุข 
2. เพิ่มการสร้างคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 
และผู้ด้อยโอกาส 
3. สร้างและรวมกลุ่มองค์กรประชาชน
ให้มีความเข็มแข็ง 
 
4.สร้างความเข้มแข็งและความสมารถ
ด้านกีฬา 
 
5. การดูแลและป้องกันควบคุม
โรคติดต่อร้ายแรง 
 
6. เพิ่มสถานท่ีนันทนาการและอุปกรณ์
ส าหรับออกก าลังกายเพ่ิอสุขภาพที่ดี 
 
7. ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน 
 
 

1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 
1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 
 
1. จ านวนโครงการและกลุ่ม
องค์กรที่ได้ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 
1. จ านวนโครงการและผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 
1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 
 
1. จ านวนสถานที่และอุปกรณ์
ส าหรับพัฒนาสุขภาพ 
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 
1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 

1. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และสาธารณสุข 
2. สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 
และผู้ด้อยโอกาส 
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มองค์กรประชาชน 
ตามกลุ่มอาชีพตามความสนใจ 
 
4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา
ประเภทต่างๆ ตามความสนใจ 
 
5. สนบัสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหรือองค์กรการกุศลให้มี
ค่าใช้จ่ายพอเพียงในการดูแลรักษา 
6. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกันรักษาดูแลตนเอง 
 
7. พัฒนาสถานที่หรือพ้ืนที่สาธารณะ
พร้อมอุปกรณ์พัฒนาสุขภาพ 
8. ส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. การส่งเสริมและพัฒนาภาค
การเกษตรให้มีคุณภาพทั้งระบบ 
 
2. ส่งเสริมอาชีพการผลิตสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับ 
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนด้านต่างๆ 
 
4. สร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ 

1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 
 
1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 
1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 
 
1. จ านวนโครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตร 
เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปการ
ผลิตทางการเกษตรทั้งระบบ 
2. พัฒนาส่งเสริมด้านการผลิตสินค้าอัญ
มณีและเครื่องประดับ 
3. ส่งเสริมอาชีพให้ดับประชาชน
และสนันสนุนการค้าชายแดน 
ตลาดโลก 
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ 
รวมทั้งสินค้า บริการ และบุคลากรให้มี
ความหลากหลายได้มาตรฐานสากล 

/ยุทธศาสตร์ที่ 5 (ต่อ)... 



23 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สีบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และแหล่งประวัติศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการบริหารขยะ 

 
 

/2. ยุทธศาสตร์… 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

5. มีระบบการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
 
 
6. สร้างความเชื่อมโยงของระบบ
การตลาดให้เป็นแหล่งระบายสินค้าท่ีมี
คุณภาพ 

1. จ านวนโครงการประชาสัมพันธ์ 
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 
 
1. จ านวนโครงการประชาสัมพันธ์ 
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 

5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
6. ส่งเสริมและฟ้ืนฟูระบบตลาดท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมการตลาดท้องถิ่นสู่ระบบ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. สร้างความยั่งยืนของศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
2. สร้างความนิยมสนใจในการศิลปะ  
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ค้นหาและสร้างครูต้นแบบทางด้าน
การศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
4. สร้างสถานที่เก็บรวบรวมมรดก
ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 
 
1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 
1. จ านวนครูต้นแบบที่ดี 
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 
 
 
1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. การเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยกย่องเชิดชู สร้างประกาศเกียรติ
คุณให้กับครูต้นแบบทางด้านการศึกษา
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. สร้างครูต้นแบบจากคนรุ่นใหม่ 
5. จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาและปรับปรุงการก าจัด
ขยะและสิ่งปฏิกูล 
 

1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ
2. จ านวนประชาชนได้รับประโยชน์ 
 

1. ก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 
2. รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการก าจัดขยะ 
3. การบริหารจัดการขยะครบวงจร
อย่างยั้งยืน 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๑ วิสัยทัศน ์

  “มั่นคงในหลักการ ท างานเพ่ือท้องถิ่น ท้องที่” 

๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน 
  พันธกิจ จัดให้มีระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณปูโภคและสาธารณูปการ ที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการของท้องถิ่น 

  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
  พันธกิจ   
  (1) จัดให้มีการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
   (2) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

(3) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
(4) สนับสนุนระบบสาธารณสุขมูลฐานชุมชน พร้อมทั้งจัดให้มีการป้องกันกันและระงับโรคติดต่อ 
(5) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มและองค์กรต่างๆ ในชุมชน 
(6) ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดส้อม 
  พันธกิจ คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว 

  พันธกิจ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ  

  ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  พันธกิจ ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำร 
  พันธกิจ  

(1) บริหารองค์กรด้วยระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการให้ประชาชน 
มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสใน   
การบริหารงานท้องถิ่น 

(2) จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒.๓ เป้าประสงค์ 

1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2. ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์ได้ 
4. มีแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น 
5. ประชาชนร่วมท านุบ ารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
6. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล  ที่ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในการบริหารงานองค์กร 

 
/2.4 ตัวชีว้ัด... 
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๒.๔ ตัวชีว้ัด 

  1. จ านวนถนน รางระบายน้ า สะพาน และโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2. จ านวนผู้ได้รับประโยชน์ 2 ต าบล 1,556 ครัวเรือน 3,553 คน 

  3. จ านวนผู้ สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และ ผู้ด้อยโอกาส ได ้รับการสงเคราะห์เพ่ิมข้ึน 
4. จ านวนสนามกีฬาเพ่ิมขึ้น  
5. จ านวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนที่มมีาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
6. จ านวนกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชนที่มีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น 
7. จ านวนชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ิมข้ึน 
8. จ านวนป่าไม้ หรือพ้ืนที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 
9. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น  
10. จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่เพ่ิมขึ้น 
11. จ านวนประชาชนที่ร่วมท านุบ ารุงศาสนา สืบสาน วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา 
      ท้องถิ่นมีเพ่ิมข้ึน 
12. จ านวนบุคลากรที่สามารถพัฒนาศักยภาพในการท างานเพิ่มขึ้นได้ 
13. ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ/จัดหา/ปรับปรุง ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
14. จ านวนของสัดส่วนประชาคมที่มีส่วนร่วมในกระบวนการจัด ท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
15. จ านวน  อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรม ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย 

  1. ก่อสร้างถนน ปีละ 5 สาย 
2. ปรับปรุงถนนปีละ 3 สาย 
3. ก่อสร้างรางระบายน้ า ฯ  ปีละ 2 แห่ง 
4. ก่อสร้างสะพาน ปีละแห่ง 
5. จัดท าป้าย ฯ ปีละ 15 ป้าย 
6. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ปีละแห่ง 
7. ติดตั้งโคมไฟฟ้าปีละ 30 จุด 
8. ก่อสร้าง/ซ่อมแซมฝาย ปีละ 2 แห่ง 

   9. ขุดลอกคลองฯ ปีละ 2 แห่ง 
10. ขุดเจาะบ่อบาดาลปีละ 2 บ่อ 
11. จ านวนผูสู้งอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อย โอกาสรายใหม่ได้ รบัการ สงเคราะห์
เพ่ิมข้ึนปีละ 40 คน 
12. ก่อสร้างลานกีฬา/อาคารอเนกประสงค์ ปีละ 1 แห่ง 
13. ศสมช.ประจ าหมูบ้าน ได้รับการพัฒนาทุกหมู่บ้าน 
14. กลุ่ม องค์กรภาคประชาชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ มีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้นปีละ 2 กลุ่ม 
15. ชุมชนหรือหมู่บ้านที่มี 
16. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ิมขึ้น ปีละ 5 แห่ง 
17. ป่าไม้ หรือพ้ืนที่สีเขียวเพิ่มข้ึน ปีละ 5 ไร่ 
18. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ปีละ  1 แห่ง  
19. นักท่องเที่ยวที่มาเท่ียวในพื้นที่ ปีละ 500 คน 

/20. ประชาชน... 
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20. ประชาชนมีส่วนร่วม ท านุบ ารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20 
21. บุคลากรสามารถพัฒนา ศักยภาพในการท างานได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 25 
22. จัดซื้อ/จัดหา/ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่จ าเป็นและได้มาตรฐาน ปีละ 3 ประเภท 
23. สัดส่วนประชาคมในการจัดท าแผน พัฒนา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20    
24. อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรม ฝึกซ้อมแผนป้องกัน ฯ  ร้อยละ 50 

 

๒.๖ กลยุทธ ์

  (1.1) การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร 
  (1.2) การพัฒนาระบบจราจร 
  (1.3) การพัฒนาระบบไฟฟ้า 
  (1.4) การจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 

  (2.1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและครอบครัว 
  (2.2) การพัฒนากีฬาและนันทนาการ 
  (2.3) การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน 

(2.4) การส่งเสริมสนับสนนุ กลุ่ม องค์กรภาคประชาชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนทุกกลุ่ม
ได้รับการศึกษาอบรม 

  (3.1) การดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของชุมชน 
  (3.2) จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างภูมิทัศน์ท้องถิ่น 

  (4.1) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

  (5.1) การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  (6.1) การพัฒนาบุคลากรและองค์กร 
  (6.2) การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
  (6.3) การพัฒนาระบบข้อมูลและการจัดท าแผนของเทศบาล 
  (6.4) การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(1) เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการ    
บ้านเมืองที่ดีและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
(2) เป็นต าบลสุขภาวะ พัฒนาครอบคลุมทั้งสี่มิติ ร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา ส่งเสริมสนับสนุน
การเป็นหมู่บ้านจัดการตนเอง   
(3) เป็นท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 
(4) เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(5) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ที่มีท้ังหมด 6 ยุทธศาสตร์ มีความ
เชื่อมโยงกันในภาพรวม ซึ่งตอบสนองต่อประเด็นการพัฒนา ปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ 
โดยการพัฒนาหลักๆ เพ่ือตอบสนองให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้ า 
เพ่ือการอุปโภค บริโภค เพ่ือการเกษตร ซึ่งประชาชนโดยส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบัน 
การพัฒนาด้านนี้ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เพื่อมุ่งให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ 
สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง รวมถึงลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  และให้ทุกกลุ่ม ทุกวัย เข้าถึงบริการสุขภาพที่มี
มาตรฐาน สนับสนุนการออกก าลัง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ให้กลุ่ม องค์กรต่างๆ ได้รับการพัฒนา 
ขีดความสามารถส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมทั้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดส้อม เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดี  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพ่ือเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีในพ้ืนที่    
ให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งสร้างรายได้หรือมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประชาชนและชุมชนได้ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ท านุ บ ารุง ศาสนา และอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่นับถือศาสนาพุทธ และเป็นวิถีการด าเนินชีวิตที่
ต้องเก่ียวขอ้งกับ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ มาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน  

 และยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาองค์กรให้เป็น 
องค์กรธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เสนอปัญหา ความต้องการ ร่วมด าเนินการ 
ร่วมติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เสริมศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 
พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุม โดยจัดเตรียมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ให้มีความพร้อมในปฏิบัติงานตลอดเวลา พร้อมทั้งประสานความพร้อมกับภาคี เครือข่ายต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที รวมถึงจัดเครื่อง เครื่องใช้ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์  

ซึ่งทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน มุ่งการพัฒนาไปสู่การมี 
คุณภาพชีวิตที่ข้ึนของประชาชนในพื้นท่ี รวมถึงยังคงไว้ซึ่งรูปแบบการด าเนินชีวิตในอดีตที่ผ่านมาด้วย 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑ กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
ค าจ ากัดความ SWOT 
S = STRENGTH  = จุดแข็ง หมายถึง ทรัพยากรในการด าเนินงานหรือทุนทรัพย์ขององค์กร 
W = WEAKNESS = จุดอ่อน หมายถึง ข้อด้อยขององค์กรในการด าเนินงาน 
O = OPPORTUNITY = โอกาส หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้การด าเนินงานองค์กรดีขึ้น 
T = THREAT  = อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรด้อยลง 

จุดแข็ง 
 1. ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการด าเนินงาน (อาทิเช่น รถบรรทุกขยะ รถตัดหญ้าไหล่
ทาง รถกระเช้า รถบรรทุกน้ า รถส านักงาน เครื่องพ่นหมอกควันฯ) 
 2. บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 3. มีการก าหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้ และ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาในระดับต่างๆ 
 4. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและอุดมสมบูรณ์ เช่น ทุเรียน กล้วยไข่ สละ มังคุด เงาะ ลองกองฯ 
 5. มีทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในพื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
 6. เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
จุดอ่อน 
 1. จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอตามในการด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน 
 2. งบประมาณในการด าเนินงานตามแผนพัฒนามีไม่เพียงพอ 
 3. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานยังไม่เพียงพอ 
 4. ปัญหาด้านทรัพยากรน้ าเพื่อการอุปโภค และการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง 
 5. ราคาผลผลิตทางการเกษตรผันผวน ไม่สอดคล้องต้นทุนการผลิต 
 6. ระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารยังไม่คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 7. การจัดเก็บข้อมูลภายในและระบบฐานข้อมูลของชุมชนยังไม่คลอบคลุมทุกประเด็นปัญหา 
 8. การมีส่วนร่วมจากประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ 
 9. ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรภาคประชาชนต่างๆ ยังไม่เข้มแข็ง 
โอกาส 
 1. นโยบายรัฐบาลที่เอื้อต่อการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
 3. การส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที ่
 4. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กลุ่ม และองค์กรต่างๆในพ้ืนที่ 
 5. การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ 
อุปสรรค 
 1. ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพื้นท่ี ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. อาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่น 
 3. ราคาวัสดุ เคมีภัณฑ์ ทางการเกษตรมีราคาสูง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูงตามไปด้วย 
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 4. ประชากรแฝงในฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร 
 5. ระเบียบกฎหมายที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการน ามาปฏิบัติหรือยากต่อการน าไปปฏิบัติ 
 6. การโอนถ่ายภารกิจและงบประมาณตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไม่สัมพันธ์กับการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 
 7. สถานการณ์การเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ   

8. ปัญหาการเมืองระดับประเทศ รัฐบาลแต่ละชุดไม่มีเสถียรภาพ 

3.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

  ส่วนสถานการณ์แนวโน้มในอนาคตที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น คือ ภาวการณ์เจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรผู้ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ ซึ่งมีประมาณร้อยละ 90 ของประชากรในต าบลเขา
วัว-พลอยแหวน ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในพ้ืนที่มากที่สุด ซึ่งถ้าราคาผลผลิตทางการเกษตร 
(ราคาผลไม้) มีราคาที่เหมาะสมคุ้มค่ากับการลงทุน ท าให้เกษตรกรมีก าไร (สามารถปลดเปลื้องภาระหนี้สินได้ และ
มีเงินออม) จะท าให้เกิดการจ้างงาน การใช้จ่ายของประชาชนและมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของต าบลมาก
ขึ้น ท าให้เศรษฐกิจภายในต าบลเจริญเติบโตขึ้น ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มีงานท า มีรายได้ใช้จ่ายในครัวเรือน มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น และ     จะสามารถจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นได้เพ่ิมขึ้น ท าให้มีงบประมาณในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาในท้องถิ่นได้มากขึ้น 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา  

  ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายและเสถียรภาพของรัฐบาล สถานะทางการคลังของประเทศ 
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สรุปโดยรวมปัจจัยภายนอกเหล่านี้มีผลต่องบประมาณท่ีท้องถิ่นจะได้รับ
จัดสรร     ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในทางบวกและทางลบ 
  ส่วนปัจจัยภายใน จากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งมี
ความต้องการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรกรรม ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ด้าน
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ซึ่งขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ ที่ประชาชนใน
ท้องถิ่นต้องการให้ เทศบาลต าบลเขาวัว – พลอยแหวน ด าเนินการนั้น มีปริมาณมากเกินศักยภาพและงบประมาณที่
มีอยู่ บางปัญหา/ความต้องการ นั้นชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาได้เองแต่ขาดการมีส่วนร่วม จึงท าให้เทศบาลต าบล
เขาวัว – พลอยแหวน มีปัญหา/ความต้องการของประชาชน ที่ต้องน ามาแก้ไขหรือตอบสนองเป็นจ านวนมากและ
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้ทั้งหมด ดังนั้น ชุมชนจึงเป็นปัจจัยหลัก (ปัจจัยภายใน
ท้องถิ่น) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาต าบล ถ้าสามารถแก้ไขปัญหา/ความต้องการในการพัฒนา ที่ไม่เกินศักยภาพของ
ชุมชนได้เอง จะท าให้ เทศบาลต าบลเขาวัว – พลอยแหวน สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 
 
 
 

/ส่วนที่ 3... 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
ที ่

 
ยุทธศาสตร์ 

 
ด้าน 

 
แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. การพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 

2.บริการชุมชนและ
สังคม 
 
3.การเศรษฐกิจ 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 
 
1.2 แผนงานการเกษตร  

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 

อบจ/จังหวัด/ 
กรมส่งเสริมฯ/ 

กฟภ. 
อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริมฯ  

2 การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

4.การด าเนินงานอ่ืน 
 
2.บริการชุมนและ
สังคม 

2.1 แผนงานงบกลาง  
 
2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  
 
2.3 แผนงานสาธารณสุข  
2.4 แผนงานการสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
  

ส านักปลัด 
 

กองการศึกษา 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 

− 
 
− 
 

จังหวัด/ 
กรมส่งเสริมฯ/ 

พมจ.ฯ 

3 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.บริการชุมนและ
สังคม 

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน  ส านักปลัด/
กองช่าง 

− 
 

4 การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

2.บริการชุมนและ
สังคม 

4.1 แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา/
กองช่าง 

− 

5 การพัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2.บริการชุมนและ
สังคม 

5.1 แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  

กอง
การศึกษา/ 
ส านักปลัด 

− 

6 การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
จัดการ 

1.บริหารทั่วไป 
 
 
2.บริการชุมชนและ
สังคม 
1.บริหารทั่วไป 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 
 
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 
6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 

ส านักปลัด/
กองช่าง/ 
กองคลัง 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 

− 
 
 
− 
 
− 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 8 แผนงาน 4 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน 
/2. บัญชีโครงการพัฒนา… 



 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 23 8,306,477 19 7,979,000 34 19,953,877 34 12,229,000 30 18,717,000 140 67,185,354

1.2 แผนงำนกำรเกษตร 5 6,111,500 2 661,000 6 2,275,000 5 1,960,000 7 5,700,000 25 16,707,500

รวม 28 14,417,977 21 8,640,000 40 22,228,877 39 14,189,000 37 24,417,000 165 83,892,854

2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงำนงบกลำง 3 6,313,200 3 6,313,200 3 7,159,200 3 7,483,200 3 7,807,200 15 35,076,000

2.2 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรม 0 0 3 750,000 3 750,000 3 20,100,000 2 100,000 11 21,700,000

และนันทนำกำร 

2.3 แผนงำนสำธำรณสุข 9 1,552,752 8 834,752 8 834,752 8 959,752 8 959,752 41 5,141,760

2.4 แผนงำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง 4 260,000 5 290,000 5 290,000 5 290,000 5 290,000 24 1,420,000

ของชุมชน 

รวม 16 8,125,952 19 8,187,952 19 9,033,952 19 28,832,952 18 9,156,952 91 63,337,760

3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 3 240,000 3 240,000 4 740,000 4 1,740,000 4 1,240,000 18 4,200,000

รวม 3 240,000 3 240,000 4 740,000 4 1,740,000 4 1,240,000 18 4,200,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ยุทธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปีปี  2563

แบบ ผ. 012. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

4) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน

การท่องเท่ียว

4.1 แผนงำนด้ำนศำสนำวัฒนธรรม 2 2,030,000 2 2,030,000 2 2,030,000 2 2,030,000 3 2,580,000 11 10,700,000

และนันทนำกำร 

รวม 2 2,030,000 2 2,030,000 2 2,030,000 2 2,030,000 3 2,580,000 11 10,700,000

5) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

5.1 แผนงำนด้ำนศำสนำวัฒนธรรม 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 10 1,000,000

และนันทนำกำร 

รวม 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 10 1,000,000

6) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 5 4,696,000 6 5,211,000 6 5,211,000 5 5,186,000 6 5,286,000 28 25,590,000

6.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง 2 54,000 2 54,000 2 54,000 2 54,000 2 54,000 10 270,000

ของชุมชน 

6.3 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 3 550,000 5 705,000 4 580,000 4 580,000 4 580,000 20 2,995,000

รวม 10 5,300,000 13 5,970,000 12 5,845,000 11 5,820,000 12 5,920,000 58 28,855,000

รวมท้ังหมด 61 30,313,929 60 25,267,952 79 40,077,829 77 52,811,952 76 43,513,952 353 191,985,614

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน
ปี  2565 รวม  5  ปี

ยุทธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564

แบบ ผ. 012. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  - 400,000  - ผู้ได้รับ ประชาชน หมู่ 1 กองช่าง

เสริมเหล็ก ข้างประปา หมู่ 1 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม. ยาว 145 ม.หนาเฉล่ีย ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

(เส้นทางบ้านคุณไพวรรณ) มีถนนส าหรับ 0.15 ม. คิดเป็นเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า จ านวน มีถนนส าหรับการ

หมู่ 1 ต.พลอยแหวน การคมนาคมท่ี 580 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน 80 คมนาคม ท่ีสะดวก

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี สะดวกรวดเร็วและ งานก่อสร้างท้องถ่ิน กรมการปกครอง ครัวเรือน/ รวดเร็วและ

ปลอดภัย แบบเลขท่ี ท.1-01 ไม่รวมงานลูกรัง) 195 คน ปลอดภัย

 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 450,000  -  - ผู้ได้รับ ประชาชน หมู่ 2 กองช่าง

เสริมเหล็กต่อจากซอย หมู่ 2 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม.หนาเฉล่ีย ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

หนองลังกา หมู่ 2 มีถนนส าหรับ 0.15 ม.คิดเป็นเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า จ านวน มีถนนส าหรับการ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ การคมนาคมท่ี 600 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐาน 303 คมนาคม ท่ีสะดวก

จ.จันทบุรี สะดวกรวดเร็วและ งานก่อสร้างท้องถ่ิน กรมการปกครอง ครัวเรือน/ รวดเร็วและ

ปลอดภัย แบบเลขท่ี ท.1-01 ไม่รวมงานลูกรัง) 456 คน ปลอดภัย

พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

0 0 450,000 400,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  - 350,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 3 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซ.พลอยแหวน 23  หมู่ 3 ต.พลอยแหวน กว้าง 3.50 ม. ยาว 150 ม. หนา ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

พร้อมวางท่อระบายน้ า มีถนนส าหรับ เฉล่ีย 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า จ านวน มีถนนส าหรับการ

หมู่ 3 ต.พลอยแหวน การคมนาคมท่ี 525 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า 51 คมนาคม ท่ีสะดวก

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี สะดวกรวดเร็วและ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60x1.00 ม. ครัวเรือน/ รวดเร็วและ

ปลอดภัย จ านวน 8 ท่อน(ตามแบบมาตรฐาน 125 คน ปลอดภัย

งานก่อสร้างท้องถ่ินกรมการปกครอง 

แบบเลขท่ี ท.1-01ไม่รวมงานลูกรัง)

พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  - 260,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 4 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซ.พลอยแหวน 31 หมู่ 4 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม.หนาเฉล่ีย ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

หมู่ 4 (ต่อจากถนนลาดยาง มีถนนส าหรับ 0.15 ม.มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. จ านวน มีถนนส าหรับการ

สองช้ัน) ต.พลอยแหวน การคมนาคมท่ี (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง 83 คมนาคม ท่ีสะดวก

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี สะดวกรวดเร็วและ ท้องถ่ิน กรมการปกครองแบบเลขท่ี ครัวเรือน/ รวดเร็วและ

ปลอดภัย ท.1-01 ไม่รวมงานลูกรัง) โครงการ 199 คน ปลอดภัย

จ านวน 1 ป้าย

0 0 0 610,000 0

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 400,000  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 5 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซ.พลอยแหวน 8/3 หมู่ 5 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม.ยาว 150 ม.หนาเฉล่ีย ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

หมู่ 5 ต.พลอยแหวน มีถนนส าหรับ 0.15 ม.มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. จ านวน มีถนนส าหรับการ

อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี การคมนาคมท่ี (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ินกรม 92 คมนาคม ท่ีสะดวก

สะดวกรวดเร็วและ การปกครอง แบบเลขท่ี ท.1-01) ครัวเรือน/ รวดเร็วและ

ปลอดภัย พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 251 คน ปลอดภัย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 173,000  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 5 กองช่าง

เสริมเหล็ก ถ.ราษฎรอุทิศ ต.พลอยแหวน มีถนน กว้าง 4 ม.ยาว 60 ม.หนาเฉล่ีย ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

หมู่ 5 ต.พลอยแหวน ส าหรับการคมนาคม 0.15 ม.มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 240 จ านวน มีถนนส าหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ท่ีสะดวกรวดเร็วและ ตร.ม.(ตามแบบาตรฐานงานก่อสร้าง 92 คมนาคม ท่ีสะดวก

ปลอดภัย ท้องถ่ินกรมการปกครอง แบบเลขท่ี ครัวเรือน/ รวดเร็วและ

ท.1-01 ไม่รวมงานลูกรัง) 251 คน ปลอดภัย

พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

0 173,000 400,000 0 0

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  -  - 156,000  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 5 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยป้าสัน หมู่ 5 ต.พลอยแหวน 4 ม.ยาว 60 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

หมู่ 5 ต.พลอยแหวน มีถนนส าหรับ มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. จ านวน มีถนนส าหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี การคมนาคมท่ี (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน 92 คมนาคม ท่ีสะดวก

สะดวกรวดเร็วและ กรมการปกครอง แบบเลขท่ี ท.1-01) ครัวเรือน/ รวดเร็วและ

ปลอดภัย พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 251 คน ปลอดภัย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  -  - 910,000  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 5 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซ.หนองแสง หมู่ 5 ต.พลอยแหวน 4 ม.ยาว 350 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

หมู่ 5 ต.พลอยแหวน มีถนนส าหรับ มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. จ านวน มีถนนส าหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี การคมนาคมท่ี (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน 92 คมนาคม ท่ีสะดวก

สะดวกรวดเร็วและ สร้างท้องถ่ิน กรมการปกครอง ครัวเรือน/ รวดเร็วและ

ปลอดภัย แบบเลขท่ี ท.1-01 ไม่รวมงานลูกรัง) 251 คน ปลอดภัย

พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

0 0 1,066,000 0 0

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 665,000  -  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 7 กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมฝังท่อ หมู่ 7 ต.พลอยแหวน กว้าง ๔ ม.ยาว 240 ม.หนา 0.15 ม. ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

ระบายน้ า ซอย ๑/๑ มีถนนส าหรับ พร้อมฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด จ านวน มีถนนส าหรับการ

หมู่ ๗ ต.พลอยแหวน การคมนาคมท่ี Ø 0.60x1.00 ม.  จ านวน 6 ท่อน 75 คมนาคม ท่ีสะดวก

อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี สะดวกรวดเร็วและ คิดเป็นเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม. ครัวเรือน/ รวดเร็วและ

(บ้านผู้ใหญ่) ปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน 212 คน ปลอดภัย

กรมการปกครอง แบบเลขท่ี ท.1-01)

พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 140,000  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 7 กองช่าง

เสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อ หมู่ 7 ต.พลอยแหวน กว้าง 3 ม.ยาว 60 ม.หนาเฉล่ีย ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

ระบายน้ า ซ.พลอยแหวน 3 มีถนนส าหรับ 0.15 ม.พร้อมฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. จ านวน มีถนนส าหรับการ

หมู่ 7 ต.พลอยแหวน การคมนาคมท่ี ขนาด Ø 0.60x1.00 ม. จ านวน 75 คมนาคม ท่ีสะดวก

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี สะดวกรวดเร็วและ 6 ท่อน คิดเป็นเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า ครัวเรือน/ รวดเร็วและ

ปลอดภัย 180 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานของ 212 คน ปลอดภัย

ท้องถ่ินฯ แบบเลขท่ี ท.1-01) 

พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

665,000 0 140,000 0 0

งบประมาณ

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  - 200,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 7 กองช่าง

เสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อ หมู่ 7 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม.ยาว 80 ม.หนาเฉล่ีย ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

ระบายน้ า ซ.พลอยแหวน 12/1มีถนนส าหรับ 0.15 ม.พร้อมฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. จ านวน มีถนนส าหรับการ

หมู่ 7 ต.พลอยแหวน การคมนาคมท่ี ขนาด Ø 0.60x1.00 ม.จ านวน 75 คมนาคม ท่ีสะดวก

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี สะดวกรวดเร็วและ 6 ท่อน คิดเป็นเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า ครัวเรือน/ รวดเร็วและ

ปลอดภัย 320 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน 212 คน ปลอดภัย

ของท้องถ่ิน กรมการปกครองแบบ

เลขท่ี ท.1-01 ไม่รวมงานลูกรัง)

พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  -  - 210,000    ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 7 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซ.พลอยแหวน หมู่ 7 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม.ยาว 75 ม.หนาเฉล่ีย ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

5/3 หมู่ 7 ต.พลอยแหวน มีถนนส าหรับ 0.15 ม.พร้อมฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. จ านวน มีถนนส าหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี การคมนาคมท่ี ขนาดØ 0.60x1.00 ม.จ านวน 6 75 คมนาคม ท่ีสะดวก

สะดวกรวดเร็วและ ท่อน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 300 ครัวเรือน/ รวดเร็วและ

ปลอดภัย ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ินฯ 212 คน ปลอดภัย

แบบเลขท่ี ท.1-01) พร้อมป้าย

โครงการ 1 ป้าย

0 0 0 200,000 210,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

38



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  -  - 65,000     -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 4 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซ.ข้างโรงยาง หมู่ 4 ต าบลเขาวัว 4 ม.ยาว 23 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

เช่ือมต่อถนนสายแม่พิมพ์ มีถนนส าหรับ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 92 ตร.ม. จ านวน ส าหรับการคมนาคม 

 หมู่ 4 ต.เขาวัว การคมนาคมท่ี (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถ่ิน 87 ท่ีสะดวกรวดเร็ว

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี สะดวกรวดเร็วและ กรมการปกครองแบบเลขท่ี ท.1-01 ครัวเรือน/ และปลอดภัย

ปลอดภัย ไม่รวมงานลูกรัง)พร้อมป้ายโครงการ 123 คน

จ านวน 1 ป้าย

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 264,000  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 5 กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนบูรพา หมู่ 5 ต.เขาวัวมีถนน กว้าง 3 ม. ยาว 127 ม.หนาเฉล่ีย ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

ซอย 4/3 หมู่ 5 ต.เขาวัว ส าหรับการคมนาคม 0.15 ม.คิดเป็นเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า จ านวน ส าหรับการคมนาคม 

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ท่ีสะดวกรวดเร็วและ 381 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานของ 80 ท่ีสะดวกรวดเร็ว

ปลอดภัย ท้องถ่ินกรมการปกครอง แบบเลขท่ี ครัวเรือน/ และปลอดภัย

ท.1-01) พร้อมป้ายโครงการ 218 คน

จ านวน 1 ป้าย

0 264,000  65,000    0 0

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  - 795,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 5 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซ.หนองต้ัวล้ง หมู่ 5 ต.เขาวัวมีถนน กว้าง 4 ม. ยาว 286 ม.หนาเฉล่ีย ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

(ต้ัวล้ง-ร าฆ้อ ซอย 2) ส าหรับการคมนาคม 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,144 จ านวน ส าหรับการคมนาคม 

หมู่ 5 ต.เขาวัว ท่ีสะดวกรวดเร็วและ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง 80 ท่ีสะดวกรวดเร็ว

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปลอดภัย ท้องถ่ิน กรมการปกครอง แบบเลขท่ี ครัวเรือน/ และปลอดภัย

ท.1-01 ไม่รวมงานลูกรัง) 218 คน

พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  -  - 260,000 ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 9 กองช่าง

เสริมเหล็ก ถ.นิยมานสร หมู่ 9 ต.เขาวัวมีถนน กว้าง 3 ม.ยาว 130 ม.หนาเฉล่ีย ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

ซอย 14 (ซอยบ้านเกษร) ส าหรับการคมนาคม 0.15 ม. คิดเป็นเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า จ านวน ส าหรับการคมนาคม 

หมู่ 9 ต.เขาวัว ท่ีสะดวกรวดเร็วและ 390 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน -372 ท่ีสะดวกรวดเร็ว

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปลอดภัย ท้องถ่ิน กรมการปกครอง แบบ ครัวเรือน/ และปลอดภัย

เลขท่ี ท.1-01) พร้อมติดต้ังป้าย 709 คน

โครงการ จ านวน 1 ป้าย

0 0 0 795,000 260,000

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

40



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 234,000  -  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 9 กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนรุจิรวงศ์ หมู่ 9 ต.เขาวัว กว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. หนาเฉล่ีย ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

ซอย 1 หมู่ 9 ต.เขาวัว มีถนนส าหรับ 0.15 ม. คิดเป็นเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า จ านวน ส าหรับการคมนาคม 

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี การคมนาคมท่ี 360 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานฯ -372 ท่ีสะดวกรวดเร็ว

สะดวกรวดเร็ว แบบเลขท่ี ท.1-01) พร้อมป้าย ครัวเรือน/ และปลอดภัย

และปลอดภัย โครงการ 1 ป้าย 709 คน

18 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน กว้าง  - 345,000  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชน หมู่ 1 กองช่าง

ซอยพลอยแหวน 13/2  หมู่ 1 ต.พลอยแหวน 4 ม.ยาว 245 ม.หรือมีพ้ืนท่ี ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 1 ต.พลอยแหวน มีถนนส าหรับการ ไม่น้อยกว่า 980 ตร.ม.(ตามแบบ จ านวน มีถนนส าหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี คมนาคมท่ีสะดวก มาตรฐานของท้องถ่ิน กรมการ 80 คมนาคมท่ีสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย ปกครอง แบบเลขท่ี ท.1-04) ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 195 คน

234,000 345,000 0 0 0

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

41



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  - 350,000  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 2 กองช่าง

ซอยพลอยแหวน 18/3 หมู่ 2 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม. ยาว 200 เมตร ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 2 ต.พลอยแหวน  มีถนนส าหรับการ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. จ านวน มีถนนส าหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี คมนาคมท่ีสะดวก (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน 303 คมนาคมท่ีสะดวก

(บ้านลุงดา) รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครอง แบบเลขท่ี ท.1-04) ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 456 คน

โครงการจ านวน 1 ป้าย 

20 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน กว้าง  340,000  -  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 2 กองช่าง

สองช้ัน ซ.หนองลังกา  หมู่ 2 ต.พลอยแหวน 4 ม.ยาว 200 ม.คิดเป็นเน้ือท่ี ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 2 ต.พลอยแหวน มีถนนส าหรับการ ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. (ตามแบบ จ านวน มีถนนส าหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี คมนาคมท่ีสะดวก มาตรฐานของท้องถ่ิน กรมการปกครอง 303 คมนาคมท่ีสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย แบบเลขท่ี ท.1-04) พร้อมป้ายโครงการ ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

จ านวน 1 ป้าย 456 คน

340,000 350,000 0 0 0

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

42



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  -  -  - 320,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 2 กองช่าง

ซอย 16 (บ้านป้าเป๋อ)  หมู่ 2 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. คิดเป็น ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 2 ต.พลอยแหวน มีถนนส าหรับการ เน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. จ านวน มีถนนส าหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี คมนาคมท่ีสะดวก (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน 303 คมนาคมท่ีสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครอง แบบเลขท่ี ท.1-04) ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 456 คน

โครงการจ านวน 1 ป้าย 

22 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน   -  -  -  - 380,000 ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 2 กองช่าง

ซอยบ้านป้าประทุม  หมู่ 2 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. คิดเป็น ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

พร้อมฝังท่อระบายน้ า มีถนนส าหรับการ เน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. จ านวน มีถนนส าหรับการ

หมู่ 2 ต.พลอยแหวน คมนาคมท่ีสะดวก พร้อมฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 303 คมนาคมท่ีสะดวก

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย ขนาด Ø0.60 x 1.00 ม. ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

จ านวน 8 ท่อน (ตามแบบมาตรฐาน 456 คน

ของท้องถ่ินฯ เลขท่ี ท.1-04) พร้อม

ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

0 0 0 320,000 380,000

งบประมาณ

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

43



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  -  -  - 380,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 2 กองช่าง

สองช้ัน ซ.บ้านเจ๊อ๊ีด หมู่ 2 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. คิดเป็น ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

พร้อมฝังท่อระบายน้ า  มีถนนส าหรับการ เน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. จ านวน มีถนนส าหรับการ

หมู่ 2 ต.พลอยแหวน  คมนาคมท่ีสะดวก พร้อมฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 303 คมนาคมท่ีสะดวก

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย ขนาด Ø0.60 x 1.00 ม. ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

จ านวน 8 ท่อน (ตามแบบมาตรฐาน 456 คน

ของท้องถ่ินฯ เลขท่ี ท.1-04) พร้อม

ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

24 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  - 560,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 2 กองช่าง

ซอยพลอยแหวน 20/1   หมู่ 2 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม.หนาเฉล่ีย ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

(บ้านเจ๊สาวมาลี) มีถนนส าหรับการ 0.15 ม.พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. จ านวน มีถนนส าหรับการ

หมู่ 2 ต.พลอยแหวน  คมนาคมท่ีสะดวก (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน 303 คมนาคมท่ีสะดวก

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครอง เลขท่ี ท.1-04) ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 456 คน

โครงการ 1 ป้าย

0 0 0 940,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

44



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  -  -  -  - 150,000 ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 2 กองช่าง

สองช้ัน ซอยบ้านดุจดาว  หมู่ 2 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม. ยาว 85 เมตร คิดเป็น ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 2 ต.พลอยแหวน มีถนนส าหรับการ เน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม. จ านวน มีถนนส าหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี คมนาคมท่ีสะดวก (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน 303 คมนาคมท่ีสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครอง แบบเลขท่ี ท.1-04) ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 456 คน

โครงการ 1 ป้าย 

26 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  -  -  -  - 450,000 ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 3 กองช่าง

ซอยพลอยแหวน 17 หมู่ 3 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม. ยาว 235 ม. คิดเป็น ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 3 ต.พลอยแหวน  มีถนนส าหรับการ เน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม. จ านวน มีถนนส าหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี คมนาคมท่ีสะดวก (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน 51 คมนาคมท่ีสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครอง แบบเลขท่ี ท.1-03) ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 125 คน

โครงการ จ านวน 1 ป้าย

0 0 0 0 600,000

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

45



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  -  - 650,000  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 3 กองช่าง

ซอยพลอยแหวน 21   หมู่ 3 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม.คิดเป็น ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 3 ต.พลอยแหวน   มีถนนส าหรับการ เน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. จ านวน มีถนนส าหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี คมนาคมท่ีสะดวก (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน 51 คมนาคมท่ีสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครอง แบบเลขท่ี ท.1-03) ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 125 คน

โครงการ จ านวน 1 ป้าย

28 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  -  - 780,000  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 5 กองช่าง

ซอยพลอยแหวน 8/1 หมู่ 5 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม. ยาว 450 ม. คิดเป็น ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 5 ต.พลอยแหวน มีถนนส าหรับการ เน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. จ านวน มีถนนส าหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี คมนาคมท่ีสะดวก (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ินฯ 92 คมนาคมท่ีสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย เลขท่ี ท.1-04) พร้อมป้ายโครงการ ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

จ านวน 1 ป้าย 251 คน

0 0 1,430,000 0 0

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

46



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  -  - 530,000  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 5 กองช่าง

ซอยพลอยแหวน 8/2 หมู่ 5 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. คิดเป็น ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 5 ต.พลอยแหวน มีถนนส าหรับการ เน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. จ านวน มีถนนส าหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี คมนาคมท่ีสะดวก (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ินฯ 92 คมนาคมท่ีสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย เลขท่ี ท.1-04) พร้อมป้ายโครงการ ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

จ านวน 1 ป้าย 251 คน

30 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  -  -  -  - 350,000 ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 6 กองช่าง

ซอยพลอยแหวน 7 หมู่ 6 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. คิดเป็น ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 6 ต.พลอยแหวน  มีถนนส าหรับการ เน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. จ านวน มีถนนส าหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี คมนาคมท่ีสะดวก (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน 144 คมนาคมท่ีสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครอง แบบเลขท่ี ท.1-04) ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 283 คน

โครงการ 1 ป้าย

0 0 530,000 0 350,000

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ันขนาด -  - 350,000  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 6 กองช่าง

ถนนอนุคีรี ซอย 2 หมู่ 6 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. คิดเป็น ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 6 ต.พลอยแหวน มีถนนส าหรับการ เน้ือท่ีไม่น้อยกว่า.800 ตร.ม จ านวน มีถนนส าหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี คมนาคมท่ีสะดวก (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน 144 คมนาคมท่ีสะดวก

(บ้านเจ๊อุ้ม) รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครอง แบบเลขท่ี ท.1-04) ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 283 คน

โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

32 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  -  -  - 350,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 6 กองช่าง

ซอยพลอยแหวน 29/1 หมู่ 6 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. คิดเป็น ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

ถึง ซอยอนุคีรี 2 หมู่ 6 มีถนนส าหรับการ เน้ือท่ีไม่น้อยกว่า.800 ตร.ม จ านวน มีถนนส าหรับการ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ คมนาคมท่ีสะดวก (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน 144 คมนาคมท่ีสะดวก

จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครอง แบบเลขท่ี ท.1-04) ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 283 คน

โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

0 0 350,000 350,000 0

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

33 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  -  - 300,000  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 6 กองช่าง

สองช้ัน ซอยต้นกระบก หมู่ 6 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. คิดเป็น ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

หมู่ 6 ต.พลอยแหวน มีถนนส าหรับการ เน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. จ านวน มีถนนส าหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี คมนาคมท่ีสะดวก (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน 144 คมนาคมท่ีสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครอง แบบเลขท่ี ท.1-04) ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 283 คน

34 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  -  -  - 306,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 6 กองช่าง

สองช้ัน ซอยอนุคีรี หมู่ 6 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. คิดเป็น ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

ทางศาลาเขาน้อยไปออก มีถนนส าหรับการ เน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. จ านวน มีถนนส าหรับการ

ซอยต้นตีนเป็ด หมู่ 6 คมนาคมท่ีสะดวก (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน  144 คมนาคมท่ีสะดวก

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ รวดเร็วและปลอดภัย กรมการปกครองแบบเลขท่ี ท.1-04) ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

จ.จันทบุรี พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 283 คน

0 0 300,000 306,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 ก่อสร้างถนนอแสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน กว้าง  -  - 900,000  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 6 กองช่าง

คอนกรีต หมู่ 6 ซอย 9 หมู่ 6 ต.พลอยแหวน 5 ม. ยาว 170 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

(บ่อน้ าศักด์ิสิทธ์ิ) เช่ือมต่อ มีถนนส าหรับการ คิดเป็นเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. จ านวน มีถนนส าหรับการ

ซอยอนุคีรี พร้อมวางท่อ คมนาคมท่ีสะดวก พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด  144 คมนาคมท่ีสะดวก

ระบายน้ า ต.พลอยแหวน รวดเร็วและปลอดภัย 1.00 × 1.00 ม.จ านวน 33 ท่อน ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (ตามแบบมาตรฐานท้องถ่ินฯแบบ 283 คน

เลขท่ี ท.1-04) พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

36 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน -  - 370,000  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนหมู่ 7 กองช่าง

พร้อมฝังท่อระบายน้ า หมู่ 7 ต.พลอยแหวน กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. คิดเป็น ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

ซอยหน้าเขา เช่ือมต่อ มีถนนส าหรับการ เน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม พร้อม จ านวน มีถนนส าหรับการ

ซอยพลอยแหวน 12 คมนาคมท่ีสะดวก ฝังท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 75 คมนาคมท่ีสะดวก

หมู่ 7  ต.พลอยแหวน รวดเร็วและปลอดภัย ขนาด Ø 0.60 ม.x 1.00 ม. ครัวเรือน/ รวดเร็วและปลอดภัย

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จ านวน 6 ท่อน (ตามแบบมาตรฐาน 212 คน

ท้องถ่ินฯ เลขท่ี ท.1-04) พร้อม

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

0 0 1,270,000 0 0

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

50



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 4 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน กว้าง  -  - 400,000  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 4 กองช่าง

สองช้ัน ซ.ฮ้ันน่ีโฮม ต าบลเขาวัว มีถนน 5 ม.ยาว 200 ม.คิดเป็นเน้ือท่ี ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

หมู่ 4 ต.เขาวัว ส าหรับการคมนาคม ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.(ตามแบบ 87 ส าหรับการคมนาคม

อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี ท่ีสะดวกรวดเร็ว มาตรฐานของท้องถ่ินฯ เลขท่ี ท.1-04) ครัวเรือน/ ท่ีสะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 123 คน และปลอดภัย

38 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 5 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน กว้าง 500,000  -  -  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 5 กองช่าง

ซ.สะพานวังหินด่าน ต าบลเขาวัว มีถนน 4 ม.ยาว 300 ม.คิดเป็นเน้ือท่ี ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

(หลังบ้านทิดชัย) หมู่ 5 ส าหรับการคมนาคม ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.(ตามแบบ 80 ส าหรับการคมนาคม

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่  ท่ีสะดวกรวดเร็ว มาตรฐานของท้องถ่ินฯ เลขท่ี ท.1-04) ครัวเรือน/ ท่ีสะดวกรวดเร็ว

จ.จันทบุรี (ช่วง 1) และปลอดภัย พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 218 คน และปลอดภัย

39 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 5 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน กว้าง  -  - 426,000  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 5 กองช่าง

ซ.สะพานวังหินด่าน ต าบลเขาวัว มีถนน 4 ม.ยาว 270 ม.คิดเป็นเน้ือท่ี ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

(หลังบ้านทิดชัย) หมู่ 5 ส าหรับการคมนาคม ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.(ตามแบบ 80 ส าหรับการคมนาคม

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่  ท่ีสะดวกรวดเร็ว มาตรฐานของท้องถ่ินฯ เลขท่ี ท.1-04) ครัวเรือน/ ท่ีสะดวกรวดเร็ว

จ.จันทบุรี (ช่วง 2) และปลอดภัย พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 218 คน และปลอดภัย

500,000 0 826,000 0 0

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

39 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 6 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  -  -  -  - 790,000 ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 6 กองช่าง

สองช้ัน ซอยช่างหนู ต าบลเขาวัว มีถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. คิดเป็น ประโยชน์ ต าบลเขาวัว มีถนน

หมู่ 6 ต.เขาวัว ส าหรับการคมนาคม เน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. 205 ส าหรับการคมนาคม

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ท่ีสะดวกรวดเร็ว (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน ครัวเรือน/ ท่ีสะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย กรมการปกครอง แบบเลขท่ี ท.1-04) 555 คน และปลอดภัย

พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

40 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 6 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน ขนาด  - 328,000  -  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 6 กองช่าง

สองช้ัน ซอยนายบุญยืน ต าบลเขาวัว มีถนน กว้าง 4 ม.ยาว 210 ม.หรือมีพ้ืนท่ี ประโยชน์ ต าบลเขาวัว มีถนน

หมู่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ ส าหรับการคมนาคม ก่อสร้างท่ีไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. 205 ส าหรับการคมนาคม

จ.จันทบุรี ท่ีสะดวกรวดเร็ว และวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด ครัวเรือน/ ท่ีสะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย Ø 0.60 ม. จ านวน 8 ท่อน 555 คน และปลอดภัย

(ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน 

กรมการปกครอง แบบเลขท่ี ท.1-04) 

พร้อมติดต้ังป้ายฯ โครงการ 1 ป้าย

0 328,000 0 0 790,000

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

52



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

41 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 6 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  -  -  -  - 568,000 ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 6 กองช่าง

ซอยหมู่บ้านจัดสรร ต าบลเขาวัว มีถนน กว้าง 6 ม. ยาว 240  ม. แบ่งเป็น ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

หมู่ 6 ต.ขาวัว ส าหรับการคมนาคม  2 ช่วงๆ ละ 120 ม. คิดเป็นเน้ือท่ี 205 ส าหรับการคมนาคม

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ท่ีสะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม.(ตามแบบ ครัวเรือน/ ท่ีสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย มาตรฐานท้องถ่ินฯ เลขท่ี ท.1-04) 555 คน และปลอดภัย

พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

42 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 9 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  - 250,000  -  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 9 กองช่าง

สองช้ัน ซอยบ้านลุงหอย  ต าบลเขาวัว มีถนน กว้าง 4 ม.ยาว 140  ม. พ้ืนท่ี ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

หมู่ 9 ต.ขาวัว ส าหรับการคมนาคม ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม.(ตามแบบ 372 ส าหรับการคมนาคม

 อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ท่ีสะดวกรวดเร็ว มาตรฐานท้องถ่ินฯกรมการปกครอง ครัวเรือน/ ท่ีสะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย แบบเลขท่ี ท.1-04) พร้อมติดต้ัง 709 คน และปลอดภัย

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

0 250,000 0 0 568,000

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

43 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 9 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  -  -  - 360,000  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 9 กองช่าง

สองช้ันซอยนิยมานุสร 10 ต าบลเขาวัว มีถนน กว้าง 4 ม. ยาว 200  ม. พ้ืนท่ี ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

(บ้านเจ้นุช) หมู่ 9 ส าหรับการคมนาคม ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.(ตามแบบ 372 ส าหรับการคมนาคม

ต.ขาวัว อ.ท่าใหม่ ท่ีสะดวกรวดเร็ว มาตรฐานท้องถ่ินฯกรมการปกครอง ครัวเรือน/ ท่ีสะดวกรวดเร็ว

จ.จันทบุรี และปลอดภัย แบบเลขท่ี ท.1-04) พร้อมติดต้ัง 709 คน และปลอดภัย

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

44 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 9 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  -  - 360,000  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 9 กองช่าง

สองช้ัน ซอยนิยมานุสร 4 ต าบลเขาวัว มีถนน กว้าง 4 ม. ยาว 200  ม. พ้ืนท่ี ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

(บ้านเจ้พา) หมู่ 9 ส าหรับการคมนาคม ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.(ตามแบบ 372 ส าหรับการคมนาคม

ต.ขาวัว อ.ท่าใหม่ ท่ีสะดวกรวดเร็ว มาตรฐานท้องถ่ินฯกรมการปกครอง ครัวเรือน/ ท่ีสะดวกรวดเร็ว

จ.จันทบุรี และปลอดภัย แบบเลขท่ี ท.1-04) พร้อมติดต้ัง 709 คน และปลอดภัย

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

0 0 360,000  360,000  0

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

45 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 9 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  -  -  - 460,000  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 9 กองช่าง

สองช้ัน ซอยบ้านนกเต็น ต าบลเขาวัว มีถนน กว้าง 4 ม.ยาว 260  ม. พ้ืนท่ี ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

ถ.สุขุมวิท ซอย 4 หมู่ 9 ส าหรับการคมนาคม ไม่น้อยกว่า 1,040 ตร.ม.(ตามแบบ 372 ส าหรับการคมนาคม

ต.ขาวัว อ.ท่าใหม่ ท่ีสะดวกรวดเร็ว มาตรฐานท้องถ่ินฯกรมการปกครอง ครัวเรือน/ ท่ีสะดวกรวดเร็ว

จ.จันทบุรี และปลอดภัย แบบเลขท่ี ท.1-04) พร้อมติดต้ัง 709 คน และปลอดภัย

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

0 0 0 460,000 0

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

46 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 9 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  -  -  -  - 180,000 ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 9 กองช่าง

สองช้ัน ถนนนิยมานุสร ต าบลเขาวัว มีถนน กว้าง 4 ม. ยาว 100  ม. พ้ืนท่ี ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

ซอยบ้านเจ้แก่ ซอย 3 ส าหรับการคมนาคม ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.(ตามแบบ 372 ส าหรับการคมนาคม

หมู่ 9 ต.ขาวัว อ.ท่าใหม่ ท่ีสะดวกรวดเร็ว มาตรฐานของท้องถ่ินกรมการปกครอง ครัวเรือน/ ท่ีสะดวกรวดเร็ว

จ.จันทบุรี และปลอดภัย แบบเลขท่ี ท.1-04) พร้อมติดต้ังป้าย 709 คน และปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย

47 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 9 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  -  -  - 216,000  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 9 กองช่าง

สองช้ัน ถนนนิยมานุสร ต าบลเขาวัว มีถนน กว้าง 4 ม. ยาว 120  ม. พ้ืนท่ี ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

ซอยบ้านสุ ซอย 5 ส าหรับการคมนาคม ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.(ตามแบบ 372 ส าหรับการคมนาคม

หมู่ 9 ต.ขาวัว อ.ท่าใหม่ ท่ีสะดวกรวดเร็ว มาตรฐานของท้องถ่ินกรมการปกครอง ครัวเรือน/ ท่ีสะดวกรวดเร็ว

จ.จันทบุรี และปลอดภัย แบบเลขท่ี ท.1-04) พร้อมติดต้ังป้าย 709 คน และปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย

0 0 0 216,000  180,000  

งบประมาณ

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

48 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 9 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน แบ่ง  -  -  - 338,000  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 9 กองช่าง

สองช้ัน ซอยบ้านสาคู ต าบลเขาวัว มีถนน เป็นสองช่วง ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 ม. ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

ต่อเน่ืองจากของเดิม ส าหรับการคมนาคม ยาว 70 ม.พท. 350 ตร.ม. 372 ส าหรับการคมนาคม

นิยมานุสร 6 หมู่ 9 ท่ีสะดวกรวดเร็ว ช่วงท่ี 2 กว้าง 5 ม.ยาว 80 ม. ครัวเรือน/ ท่ีสะดวกรวดเร็ว

ต.ขาวัว อ.ท่าใหม่ และปลอดภัย พท. 400 ตร.ม มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 709 คน และปลอดภัย

จ.จันทบุรี 750 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐาน

ของท้องถ่ินกรมการปกครอง แบบ

เลขท่ี ท.1-04) พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย

49 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 9 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  -  -  - 450,000  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 9 กองช่าง

สองช้ัน ซอยบ้านเจ้หม่ี ต าบลเขาวัว มีถนน กว้าง 4 ม. ยาว 250  ม.มีพ้ืนท่ี ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

ซอย 11/1 หมู่ 9 ส าหรับการคมนาคม ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.(ตามแบบ 372 ส าหรับการคมนาคม

ต.ขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ท่ีสะดวกรวดเร็ว มาตรฐานท้องถ่ินฯกรมการปกครอง ครัวเรือน/ ท่ีสะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย แบบเลขท่ี ท.1-04) พร้อมติดต้ัง 709 คน และปลอดภัย

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

0 0 0 788,000  0

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

50 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 9 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน  -  -  - 434,000  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 9 กองช่าง

สองช้ัน ถนนนิยมานุสร ต าบลเขาวัว มีถนน กว้าง 4 ม. ยาว 310  ม. มีพ้ืนท่ี ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

ซอย 2 หมู่ 9 ต.เขาวัว ส าหรับการคมนาคม ไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม.(ตามแบบ 372 ส าหรับการคมนาคม
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ท่ีสะดวกรวดเร็ว มาตรฐานท้องถ่ินฯกรมการปกครอง ครัวเรือน/ ท่ีสะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย แบบเลขท่ี ท.1-04) พร้อมติดต้ัง 709 คน และปลอดภัย

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

51 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 9 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน.  -  -  -  - 810,000 ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 9 กองช่าง

สองช้ัน ถนนนิยมานุสร ต าบลเขาวัว มีถนน กว้าง 4 ม ยาว 450  ม. มีพ้ืนท่ี ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

ซอย 15 หมู่ 9 ต.ขาวัว ส าหรับการคมนาคม ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.(ตามแบบ 372 ส าหรับการคมนาคม
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ท่ีสะดวกรวดเร็ว มาตรฐานท้องถ่ินฯกรมการปกครอง ครัวเรือน/ ท่ีสะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย แบบเลขท่ี ท.1-04) พร้อมติดต้ัง 709 คน และปลอดภัย

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

0 0 0 434,000  810,000  

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

52 ปรับปรุงผิวจราจรโดย เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก - - 280,000 -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 1 กองช่าง

ลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ 1 ต.พลอยแหวน คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

ทับหน้าผิวจราจรเดิม มีถนนส าหรับการ 4 ม.ยาว 240 ม.หนาเฉล่ีย 0.03 ม. 80 มีถนนส าหรับการ

ซอยพลอยแหวน 13/1  คมนาคมท่ีสะดวก มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม. ครัวเรือน/ คมนาคมท่ีสะดวก

หมู่ 1 ต.พลอยแหวน รวดเร็วและปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ินฯ  195 คน รวดเร็วและปลอดภัย

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เลขท่ี ท.1-03) พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการ 1 ป้าย

53 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนหมู่ท่ี 3 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก  - 426,000  -  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 3 กองช่าง

โดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต าบลพลอยแหวนมีถนน คอนกรีตหนาเฉล่ีย 0.03 ม. ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

ซอยอนุคีรี 1 หมู่ท่ี 3 ส าหรับการคมนาคม ผิวจราจรช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 4 ม. 51 มีถนนส าหรับการ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ ท่ีสะดวกรวดเร็วและ ยาว 260 ม. ผิวจราจรช่วงท่ี 2 ครัวเรือน/ คมนาคมท่ีสะดวก

จ.จันทบุรี ปลอดภัย ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 225 ม. 125 คน รวดเร็วและปลอดภัย

หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 

1,940 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานฯ 

แบบเลขท่ี ท.1-03) พร้อมติดต้ังป้ายฯ 

โครงการ 1 ป้าย

0 426,000 280,000 0 0

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

54 ปรับปรุงผิวจราจรโดย เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก 190,000  -  -  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 4 กองช่าง

ลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 ต.พลอยแหวน คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

ทับหน้าผิวจราจรเดิม  มีถนนส าหรับการ 4 ม.ยาว 195 ม.หนาเฉล่ีย 0.03 ม. 83 มีถนนส าหรับการ

ซอยพลอยแหวน 31 คมนาคมท่ีสะดวก คิดเป็นเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. ครัวเรือน/ คมนาคมท่ีสะดวก

หมู่ 4 ต.พลอยแหวน รวดเร็วและปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ินฯ 199 คน รวดเร็วและปลอดภัย

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เลขท่ี ท.1-03) พร้อมติดต้ัง

ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

55 ปรับปรุงผิวจราจรโดย เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก  -  - 150,000  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 4 กองช่าง

ลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ 4 ต.พลอยแหวน คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

ทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอย มีถนนส าหรับการ 4 ม.ยาว 122 ม.หนาเฉล่ีย 0.03 ม. 83 มีถนนส าหรับการ

หลังศาลเจ้าพ่อห้วยระก า คมนาคมท่ีสะดวก คิดเป็นเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 488 ตร.ม. ครัวเรือน/ คมนาคมท่ีสะดวก

หมู่ 4 ต.พลอยแหวน รวดเร็วและปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ินฯ 199 คน รวดเร็วและปลอดภัย

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เลขท่ี ท.1-03) พร้อมติดต้ัง

ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

190,000 0 150,000 0 0

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

60



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

56 ปรับปรุงผิวจราจรโดย เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก  -  - 135,000  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 6 กองช่าง

ลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6 ต.พลอยแหวน คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

ทับหน้าผิวจราจรเดิม มีถนนส าหรับการ ยาว 120 ม.หนาเฉล่ีย 0.03 ม. 144 มีถนนส าหรับการ

ถนนหลังศาลเจ้าห้วยระก า คมนาคมท่ีสะดวก มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. ครัวเรือน/ คมนาคมท่ีสะดวก

ผ่านหน้าบ้านอาจารย์อรุณ รวดเร็วและปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน 283 คน รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ 6 ต.พลอยแหวน กรมการปกครอง แบบเลขท่ี ท.1-03) 

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

0 0 135,000 0 0

งบประมาณ

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

61



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

57 ปรับปรุงผิวจราจรโดย เพ่ือให้ประชาชน หมู่ ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก  -  -  -  - 270,000 ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 6,7 กองช่าง

ลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 6,7 ต.พลอยแหวน คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

ทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอย มีถนนส าหรับการ กว้าง 4 ม.ยาว 208 ม.หนาเฉล่ีย 144 มีถนนส าหรับการ

พลอยแหวน 5 เช่ือมต่อ คมนาคมท่ีสะดวก 0.03 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 832 ครัวเรือน/ คมนาคมท่ีสะดวก

ซอยพลอยแหวน 29 รวดเร็วและปลอดภัย ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน 283 คน รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ 6,7 ต.พลอยแหวน กรมการปกครอง แบบเลขท่ี ท.1-03) 

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

58 ปรับปรุงผิวจราจรโดย เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก 750,000  -  -  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 7 กองช่าง

ลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 ต.พลอยแหวน คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง ประโยชน์ ต.พลอยแหวน

ทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอย  มีถนนส าหรับการ 5 ม.ยาว 505 ม.หนาเฉล่ีย 0.03 ม. 75 มีถนนส าหรับการ

พลอยแหวน 10 หมู่ 7 คมนาคมท่ีสะดวก มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,525 ตร.ม. ครัวเรือน/ คมนาคมท่ีสะดวก

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ รวดเร็วและปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน 212 คน รวดเร็วและปลอดภัย

จ.จันทบุรี กรมการปกครอง เลขท่ี ท.1-03) 

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

750,000 0 0 0 270,000

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

62



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

59 ปรับปรุงผิวจราจรโดย เพ่ือให้ประชาชน หมู่ ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก  -  -  - 1,360,000 1,360,000 ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 1,2, กองช่าง

ลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,2,5,6,7 ต.เขาวัว คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง ประโยชน์ 5,6,7 ต.เขาวัว 

ทับหน้าผิวจราจรเดิม ถนน มีถนนส าหรับการ 8 ม.ยาว 1,000 ม.หนาเฉล่ีย 0.05 388 มีถนนส าหรับการ

สายบ้านต้ัวล้ง-บ้านเขาวัว คมนาคมท่ีสะดวก คิดเป็นเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. ครัวเรือน/ คมนาคมท่ีสะดวก

หมู่ 2 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ รวดเร็วและปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานท้องถ่ินฯ เลขท่ี 1,008 คน รวดเร็วและปลอดภัย

จ.จันทบุรี (บ้านต้ัวล้ง - ท.1-03) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

บ้านเขาวัว) ด าเนินการเป็น 2 ช่วงๆ ละ 500 ม.

60 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก 250,000  -  -  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 4 กองช่าง

โดยการลงแอสฟัลท์ติก หมู่ 4 ต.เขาวัว คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

คอนกรีต ซอย 5 หมู่ 4 มีถนนส าหรับการ 4 ม.ยาว 200 ม.หนาเฉล่ีย 0.03 ม. 87 ส าหรับการคมนาคม

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ คมนาคมท่ีสะดวก คิดเป็นเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ครัวเรือน/ ท่ีสะดวกรวดเร็ว

จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานท้องถ่ินฯ เลขท่ี 123 คน และปลอดภัย

ท.1-03) พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการ 1 ป้าย

250,000 0 0 1,360,000 1,360,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

63



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

61 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์  -  -  - 170,000 816,000 ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 4 กองช่าง

โดยการลงแอสฟัลท์ติก หมู่ 4 ต.เขาวัว ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

คอนกรีต ซอยหลังตลาด มีถนนส าหรับการ กว้าง 5 ม.ยาว 580 ม.หนาเฉล่ีย 87 มีถนนส าหรับการ

แม่พิมพ์ (ซอยสุขุมวิท) คมนาคมท่ีสะดวก 0.05 ม.มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,900 ครัวเรือน/ คมนาคมท่ีสะดวก

หมู่ 4 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ รวดเร็วและปลอดภัย ตร.ม.แบ่งเป็น 2 ช่วงๆ ท่ี 1 ยาว 123 คน รวดเร็วและปลอดภัย

จ.จันทบุรี 100 ม.ช่วงท่ี 2 ยาว 640 ม.

(ตามแบบมาตรฐานฯ ท.1-03) 

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

62 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 6 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ 668,000 668,000  -  - 668,000 ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 6 กองช่าง

โดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต าบลเขาวัว มีถนน ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

ถนนสายบ้านหนองคล้า- ส าหรับการคมนาคม กว้าง 6 ม.หนาเฉล่ีย 0.05 ม. 205 มีถนนส าหรับการ

คลองทราย (เส้นทางไป ท่ีสะดวกรวดเร็วและ ช่วงท่ี 1 ยาว 350 ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ครัวเรือน/ คมนาคมท่ีสะดวก

พันธมิตร) หมู่ท่ี 6 ต.เขาวัว ปลอดภัย 2,100 ตร.ม. ช่วงท่ี ๒ ยาว 350 ม. 555 คน รวดเร็วและปลอดภัย

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.

ช่วงท่ี 3 ยาว 350 ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

2,100 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานฯ 

เลขท่ี ท.1-03) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

668,000 668,000 0 170,000 1,484,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

64



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

63 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก  - 177,000  -  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 6 กองช่าง

โดยการลงแอสฟัลท์ติก หมู่ 6 ต.เขาวัว คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม หนาเฉล่ีย ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

คอนกรีต ซอยบ้านเจ๊ผา มีถนนส าหรับการ 0.03 ม.กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม. 205 มีถนนส าหรับการ

หมู่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ คมนาคมท่ีสะดวก หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ครัวเรือน/ คมนาคมท่ีสะดวก

จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ินฯ 555 คน รวดเร็วและปลอดภัย

แบบเลขท่ี ท.1-03) พร้อมติดต้ัง

ป้ายโครงการ 1 ป้าย

64 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก  -  - 1,530,000 1,340,000  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 6 กองช่าง

โดยการลงแอสฟัลท์ติก หมู่ 6 ต.เขาวัว คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

คอนกรีต ซอยสามัคคี มีถนนส าหรับการ ช่วงท่ี 1 กว้าง 6 ม. ยาว 750 ม. 205 มีถนนส าหรับการ

หมู่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ คมนาคมท่ีสะดวก หนาเฉล่ีย 0.05 ม.มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ครัวเรือน/ คมนาคมท่ีสะดวก

จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย 4,500 ตร.ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 6 ม. 555 คน รวดเร็วและปลอดภัย

ยาว 655 ม.หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,930 ตร.ม. 

พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 8,430 ตร.ม

(ตามแบบมาตรฐานฯเลขท่ี ท.1-03) 

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

0 177,000 1,530,000 1,340,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

65



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

65 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก  -  -  - 620,000  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 6 กองช่าง

โดยการลงแอสฟัลท์ติก หมู่ 6 ต.เขาวัว คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

คอนกรีต ซอยหมู่บ้าน มีถนนส าหรับการ หนาเฉล่ีย 0.05 ม.กว้าง 5 ม. 205 มีถนนส าหรับการ

จัดสรร หมู่ 6 ต.เขาวัว คมนาคมท่ีสะดวก ยาว 360 ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ครัวเรือน/ คมนาคมท่ีสะดวก

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย 1,800 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐาน 555 คน รวดเร็วและปลอดภัย

ของท้องถ่ินฯ แบบเลขท่ี ท.1-03) 

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

66 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก  -  -  - 120,000  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 7 กองช่าง

โดยการลงแอสฟัลท์ติก หมู่ 7 ต.เขาวัว คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม มีถนนส าหรับการ 5 ม.ยาว 115 ม.หนาเฉล่ีย 0.03 ม. 35 มีถนนส าหรับการ

ซอยบ้านครูเล็ก หมู่ 7  คมนาคมท่ีสะดวก หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 575 ตร.ม. ครัวเรือน/ คมนาคมท่ีสะดวก

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ รวดเร็วและปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ินฯ 106 คน รวดเร็วและปลอดภัย

จ.จันทบุรี เลขท่ี ท.1-03) พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย

0 0 0 740,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

66



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

67 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก  - 330,000  -  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 9 กองช่าง

โดยการลงแอสฟัลท์ติก หมู่ 9 ต าบลเขาวัว คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม หนาเฉล่ีย ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม มีถนนส าหรับการ 0.03 ม.กว้าง 5 ม.ยาว 300 ม. 372 มีถนนส าหรับการ

ซอยดีปลี หมู่ 9 ต.เขาวัว คมนาคมท่ีสะดวก หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. ครัวเรือน/ คมนาคมท่ีสะดวก

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน 709 คน รวดเร็วและปลอดภัย

กรมการปกครอง เลขท่ี ท.1-03) 

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

68 ปรับปรุงผิวจราจรพร้อม เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 7 ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมบดอัดดินเดิม  -  -  - 100,000  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 7 กองช่าง

บดอัดดินเดิม (เปิดทางใหม่) ต าบลเขาวัว มีถนน กว้าง 5 ม. ยาว 450  ม. พ้ืนท่ี ประโยชน์ ต.เขาวัว มีถนน

ซอบบ้านผู้ใหญ่เก่า เช่ือมต่อ ส าหรับการคมนาคม ไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม. พร้อม 35 ส าหรับการคมนาคม

ถนนบ้านต้ัวล้ง-เขาวัว  ท่ีสะดวกรวดเร็ว ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ครัวเรือน/ ท่ีสะดวกรวดเร็ว

หมู่ 7 ต.ขาวัว อ.ท่าใหม่ และปลอดภัย 106 คน และปลอดภัย

จ.จันทบุรี

0 330,000 0 100,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

69 ปรับปรุงถนนลูกรังหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 2 ปรับปรุงถนนลูกรังหินกลุกบดอัด  -  -  -  - 100,000 ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 2 กองช่าง

บดอัด ซอยต้นกระบก ต.พลอยแหวน มีถนน กว้าง 4 ม.ยาว 150  ม. ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

หมู่ 2 ต.พลอยแหวน  ส าหรับการคมนาคม มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. 303 มีถนนส าหรับการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ท่ีสะดวกรวดเร็วและ พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย ครัวเรือน/ คมนาคมท่ีสะดวก

ปลอดภัย 456 คน รวดเร็วและปลอดภัย

70 ซ่อมแซมถนน ซอยอนุคีรี เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 3 ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. 120,000  -  -  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 3 กองช่าง

หมู่ 3 ต.พลอยแหวน ต.พลอยแหวน มีถนน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. ประโยชน์ ต.พลอยแหวน 

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ส าหรับการคมนาคม พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 51 มีถนนส าหรับการ

ท่ีสะดวกรวดเร็วและ ครัวเรือน/ คมนาคมท่ีสะดวก

ปลอดภัย 125 คน รวดเร็วและปลอดภัย

120,000 0 0 0 100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

68



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

71 จัดท าแนวจับหินใหญ่ป้องกัน เพ่ือป้องกันการพังทลาย จัดท าแนวป้องกันการกัดเซาะ  -  -  - 150,000  - ผู้ได้รับ สามารถป้องกันการ กองช่าง

การกัดเซาะบริเวณเหนือ ของดินริมตล่ิงและ ยาว 50 ม.ลึก 4 ม. หรือมีพ้ืนท่ี ประโยชน์ พังทลายของดิน

เข่ือนห้วงมะไฟ หมู่ 5 บริเวณคอสะพาน ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. จ านวน ริมตล่ิงและบริเวณ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ ห้วงมะไฟ พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 92 เข่ือนห้วงมะไฟได้

จ.จันทบุรี ตามแบบแปลนของเทศบาล ครัวเรือน/ 

251 คน

72 โครงการขยายขนาดท่อ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 100,000    -  - ผู้ท่ีได้รับ สามารถแก้ไข กองช่าง

ระบายน้ าและจับหินใหญ่ กัดเซาะถนนและริมตล่ิง ขนาด Ø 1.00×1.00 ม. ประโยชน์ ปัญหาน้ ากัดเซาะ

บริเวณปากท่อระบายน้ า จ านวน 16 ท่อน พร้อมจับหิน 35 ถนนและริมตล่ิงได้

ถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ 7 ยาแนวร่องน้ า มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ครัวเรือน/

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ 120 ตร.ม. 106 คน

จ.จันทบุรี

100,000 0 0 150,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

69



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

73 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม กว้าง 2.50 ม.  -  -  - 150,000  - ผู้ท่ีได้รับ สามารถเพ่ิม กองช่าง

ซอยพลอยแหวน 1 หมู่ 4 ในการระบายน้ าและ ยาว 12 ม.สูง 1.50 ม. พร้อมติดต้ัง ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ ป้องกันปัญหา ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 83 ระบายน้ าและ

จ.จันทบุรี น้ าท่วมขัง ตามแบบแปลนของเทศบาล ครัวเรือน/ ป้องกันน้ าท่วมขัง

199 คน บริเวณดังกล่าวได้

74 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม กว้าง  -  -  - 60,000  - ผู้ท่ีได้รับ สามารถเพ่ิม กองช่าง

ถนนรัตนวิถีช่วงคลอง ในการระบายน้ าและ 1.20 x 1.20 x 1.00 ม.จ านวน ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

ห้วยแร้งตัดผ่านบริเวณ ป้องกันปัญหา 8 ท่อน พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 75 ระบายน้ าและ

บ้านเจ๊แจ๋ว หมู่ 7 น้ าท่วมขัง จ านวน 1 ป้าย  ครัวเรือน/ ป้องกันน้ าท่วมขัง

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ ตามแบบแปลนของเทศบาล 212 คน บริเวณดังกล่าวได้

0 0 0 210,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

70



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

75 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาดกว้าง 240,000  -  -  -  - ผู้ท่ีได้รับ สามารถเพ่ิม กองช่าง

ถนนสายหนองเตียน ในการระบายน้ าและ 1.50 x 1.50 ม.จ านวน 9 ท่อน ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

หมู่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง หรือ 9 ม.พร้อมหูช้างปากท่อและ 205 ระบายน้ าและ

จ.จันทบุรี ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หลังท่อลอดเหล่ียม ครัวเรือน/ ป้องกันน้ าท่วมขัง

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม.ตามแบบ 555 คน บริเวณดังกล่าวได้

แปลนของเทศบาลฯ

76 ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ฝังท่อระบายระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด  -  -  -  - 50,000 ผู้ท่ีได้รับ สามารถเพ่ิม กองช่าง

ถนนซอยพระยาตรัง 4 ในการระบายน้ าและ 1.20 x 1.00 ม.จ านวน 10 ท่อน ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

(บริเวณบ้านคุณสมเดช) ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง พร้อมฝังกลบและซ่อมแซมผิวจราจร 80 ระบายน้ าและ

หมู่ 1 ต.พลอยแหวน ค.ส.ล.ขนาด 2.00 ม.ยาว 7.00 ม. ครัวเรือน/ ป้องกันน้ าท่วมขัง

อ.ท่าใหม่จ.จันทบุรี หนาเฉล่ีย 0.15 ม.พร้อมป้ายฯ 1 ป้าย 195 คน บริเวณดังกล่าวได้

ตามแบบแปลนของเทศบาล

77 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 450,000  -  -  -  - ผู้ท่ีได้รับ สามารถเพ่ิม กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนรัตนวิถี หมู่ 1 ในการระบายน้ าและ 0.50 ม.ยาว 300 ม.ลึก 0.40 ม. ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง หนาเฉล่ีย 0.10 ม.พร้อมติดต้ังป้าย 80 ระบายน้ าและ

จ.จันทบุรี โครงการ จ านวน 1 ป้าย ครัวเรือน/ ป้องกันน้ าท่วมขัง

ตามแบบแปลนของเทศบาล 195 คน บริเวณดังกล่าวได้

690,000 0 0 0 50,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

71



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

78 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง  -  - 660,000  -  - ผู้ท่ีได้รับ สามารถเพ่ิม กองช่าง

ถ.รัตนวิถี บ้านคุณบุญเลิศ ในการระบายน้ าและ 1 ม.ยาว 310 ม.ลึก 0.80 ม.หนา ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

ถึงประปา พร้อมฝังท่อ ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง เฉล่ีย 0.12 ม.พร้อมฝังท่อระบายน้ า 80 ระบายน้ าและ

ระบายน้ า หน้าบ้าน ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จ านวน ครัวเรือน/ ป้องกันน้ าท่วมขัง

คุณสาคร (ป้าแจ๋ว) หมู่ 1 20 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 195 คน บริเวณดังกล่าวได้

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ ตามแบบแปลนของเทศบาล

จ.จันทบุรี

79 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  -  -  - 350,000  - ผู้ท่ีได้รับ สามารถเพ่ิม กองช่าง

ซอยจันทอุทัย หมู่ 6 ในการระบายน้ าและ กว้าง 1 ม.ยาว 200 ม.ลึก 0.80 ม. ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขังหนา 0.12 ม.ติดต้ังป้ายโครงการ 144 ระบายน้ าและ

จ.จันทบุรี 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล ครัวเรือน/ ป้องกันน้ าท่วมขัง

283 คน บริเวณดังกล่าวได้

0 0 660,000 350,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

72



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

80 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง  -  - 350,000  -  - ผู้ท่ีได้รับ สามารถเพ่ิม กองช่าง

ซอยอนุคีรี หมู่ 6 ในการระบายน้ าและ 0.40 ม.ยาว 196 ม.ลึก 0.30 ม. ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง หนา 0.12 ม.พร้อมติดต้ังป้าย 144 ระบายน้ าและ

จ.จันทบุรี โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล ครัวเรือน/ ป้องกันน้ าท่วมขัง

283 คน บริเวณดังกล่าวได้

81 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง  -  - 680,000  -  - ผู้ท่ีได้รับ สามารถเพ่ิม กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ า ในการระบายน้ าและ 0.50 ม. ยาว 475 ม. ลึก 0.50 ม. ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

ต้ังแต่ ซอยพลอยแหวน 12 ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง หนา 0.12 ม.พร้อมวางท่อระบายน้ า 75 ระบายน้ าและ

ถึง ซอยพลอยแหวน 10 ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ครัวเรือน/ ป้องกันน้ าท่วมขัง

ถนนรัตนวิถี หมู่ 7 จ านวน 20 ท่อน พร้อมติดต้ังป้าย 212 คน บริเวณดังกล่าวได้

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

จ.จันทบุรี ตามแบบเทศบาล

0 0 1,030,000 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

73



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

82 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง  -  -  -  - 720,000 ผู้ท่ีได้รับ สามารถเพ่ิม กองช่าง

ค.ส.ล. พร้อมฝังวางท่อ ในการระบายน้ าและ 0.60 ม.ยาว 200 ม.ลึก 0.50 ม. ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

ระบายน้ า ซอยพลอยแหวน 5 ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง หนา 0.10 ม.พร้อมวางท่อระบายน้ า 75 ระบายน้ าและ

หมู่ 7 ต.พลอยแหวน ค.ส.ล.ขนาด Ø  0.40 x 1.00 ม. ครัวเรือน/ ป้องกันน้ าท่วมขัง

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จ านวน 12 ท่อน 2 จุด 212 คน บริเวณดังกล่าวได้

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

ตามแบบแปลนของเทศบาล

83 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง  -  -  - 720,000  - ผู้ท่ีได้รับ สามารถเพ่ิม กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนรัตนวิถี ในการระบายน้ าและ 0.40 ม.ยาว 480 ม.ลึก 0.30 ม. ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

ซอยพลอยแหวน 1 ถึง ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง หนา 0.10 ม.พร้อมติดต้ังป้าย 75 ระบายน้ าและ

คลองห้วยแล้ง หมู่ 7 ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ครัวเรือน/ ป้องกันน้ าท่วมขัง

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ ตามแบบแปลนของเทศบาล 212 คน บริเวณดังกล่าวได้

จ.จันทบุรี (บ้านเจ๊แจ๋ว)

0 0 0 720,000 720,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

74



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

84 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 460,000  -  -  -  - ผู้ท่ีได้รับ สามารถเพ่ิม กองช่าง

ค.ส.ล. ซอยหนองเตียน ในการระบายน้ าและ ปากรางกว้าง 0.90 ม.ลึก 0.35 ม. ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

หมู่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง ความยาวรวม 440 ม. พร้อมป้าย 205 ระบายน้ าและ

จ.จันทบุรี โครงการ จ านวน 1 ป้าย ครัวเรือน/ ป้องกันน้ าท่วมขัง

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 555 คน บริเวณดังกล่าวได้

85 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง  -  -  -  - 300,000 ผู้ท่ีได้รับ สามารถเพ่ิม กองช่าง

ค.ส.ล. ถ.หลังบ้าน ในการระบายน้ าและ 1.75 ม.สูง 0.31 ม.หนา 0.12 ม. ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

นายสายัณห์  หมู่ 6  ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง ยาว 200 ม. พร้อมติดต้ังป้าย 205 ระบายน้ าและ

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ โครงการ จ านวน 1 ป้าย ครัวเรือน/ ป้องกันน้ าท่วมขัง

จ.จันทบุรี ตามแบบแปลนของเทศบาล 555 คน บริเวณดังกล่าวได้

460,000 0 0 0 300,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

86 ก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก  540,000  -   - ผู้ท่ีได้รับ สามารถเพ่ิม กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้าน ในการระบายน้ าและ ขนาดปากรางกว้าง 0.60 ม.ลึกเฉล่ีย ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

หนองคล้าบ้านคลองทราย ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง 0.50 ม.ความยาวรวม 215 ม. 205 ระบายน้ าและ

หมู่ท่ี 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ ครัวเรือน/ ป้องกันน้ าท่วมขัง

จ.จันทบุรี พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 555 คน บริเวณดังกล่าวได้

87 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ รางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง  -  -  -  - 350,000 ผู้ได้รับ สามารถเพ่ิม กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ในการระบายน้ าและ 1.00 ม. ลึกเฉล่ีย 0.80 ม. ยาว ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

(เส้นทางบ้านนางปราณีต) ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง 160.00 ม. พร้อมฝังท่อ ค.ส.ล. จ านวน ระบายน้ าและ

หมู่ 7 ต.เขาวัว ขนาด Ø  1.00 x 1.00 ม. 35 ป้องกันน้ าท่วมขัง

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จ านวน 30 ท่อน ครัวเรือน/ บริเวณดังกล่าวได้

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 106 คน

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

0 540,000 0 0 350,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

76



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

88 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  -  - 300,000  -  - ผู้ได้รับ สามารถเพ่ิม กองช่าง

ถนนบ้านหนองคล้า ในการระบายน้ าและ กว้าง 1.75 ม. ลึก 0.31 ม.  ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

หมู่ 7 (ซอยศาลาตาเตียง) ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง หนา 0.12 มยาว 200 ม. พร้อม จ านวน ระบายน้ าและ

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 35 ป้องกันน้ าท่วมขัง

จ.จันทบุรี จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน ครัวเรือน/ บริเวณดังกล่าวได้

เทศบาล 106 คน

89 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 550,000  -  -  -  - ผู้ได้รับ สามารถเพ่ิม กองช่าง

ถนนบ้านหนองคล้า ในการระบายน้ าและ ปากกว้าง 0.60 ม.ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.  ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

(ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่เก่า) ป้องกันปัญหา ความยาวรวม 206 ม. พร้อมป้าย  จ านวน ระบายน้ าและ

หมู่ 7 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ น้ าท่วมขัง โครงการจ านวน 1 ป้าย 35 ป้องกันน้ าท่วมขัง

จ.จันทบุรี ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ ครัวเรือน/ บริเวณดังกล่าวได้

106 คน

550,000 0 300,000 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

90 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง  -  -  - 150,000  - ผู้ได้รับ สามารถเพ่ิม กองช่าง

ค.ส.ล. ซอยบ้านครูเล็ก ในการระบายน้ าและ 0.40 ม.ลึก 0.30 ม.ยาว 100 ม. ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

หรรษาพันธ์ หมู่ 7 ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง หนา 0.10 ม. ท้ังสองข้างทาง จ านวน ระบายน้ าและ

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 35 ป้องกันน้ าท่วมขัง

จ.จันทบุรี ตามแบบแปลนของเทศบาล ครัวเรือน/ บริเวณดังกล่าวได้

106 คน

91 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 640,000  -  -  -  - ผู้ท่ีได้รับ สามารถเพ่ิม กองช่าง

ซอยบ้าน สท.สุเพพ  ในการระบายน้ าและ 0.40 ม.ลึก 0.50 ม.ยาว 400 ม. ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

หมู่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง หนาเฉล่ีย 0.10 ม. ท้ังสองข้างทาง 372 ระบายน้ าและ

จ.จันทบุรี พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน ครัวเรือน/ ป้องกันน้ าท่วมขัง

1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาล 709 คน บริเวณดังกล่าวได้

640,000 0 0 150,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

92 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมฝังท่อฯ  - 620,000  -  -  - ผู้ท่ีได้รับ สามารถเพ่ิม กองช่าง

ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อ ในการระบายน้ าและ ช่วงท่ี 1 กว้าง 0.70 ม.ยาว 26 ม. ประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ

ระบายน้ า ค.ส.ล. ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง ลึก 0.60 ม.พร้อมฝังท่อระบายน้ า 372 ระบายน้ าและ

ซอยดีปลี หมู่ 9 ต.เขาวัว ขนาด Ø  0.60 ม.จ านวน 6 ท่อน ครัวเรือน/ ป้องกันน้ าท่วมขัง

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ช่วงท่ี 2 กว้าง 0.70 ม.ยาว 48 ม. 709 คน บริเวณดังกล่าวได้

ลึก 0.60 ม.พร้อมฝังท่อระบายน้ า

ขนาด Ø  0.60 ม.จ านวน 8 ท่อน 

ช่วงท่ี 3 กว้าง 0.70 ม.ยาว 118 ม.

ลึก 0.60 ม.พร้อมฝังท่อระบายน้ า

ขนาด Ø 0.60 ม.จ านวน 10 ท่อน 

ช่วงท่ี 4 กว้าง 0.70 ม.ยาว 133 ม.

ลึก 0.60 ม.พร้อมฝังท่อระบายน้ า 

ขนาด Ø 0.60 ม.จ านวน 12 ท่อน 

ช่วงท่ี 5 กว้าง 0.70 ม.ยาว 56 ม.

ลึก 0.60 ม.พร้อมฝังท่อฯขนาด Ø 0.60 ม.

จ านวน 10 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาล

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

0 620,000 0 0 0

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

93 ฝาปิดรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ฝาปิดรางระบายน้ า กว้าง 1.20 ม.  -   -  - 250,000 ผู้ท่ีได้รับ สามารถป้องกัน กองช่าง

ถนนอนุคีรี หมู่ 3 จากการสัญจรในเส้นทาง ยาว 165 ม. หนา 0.07 ม. ตาม ประโยชน์ อุบัติเหตุในเส้นทาง

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ ถนนอนุคีรีฯ แบบแปลนของเทศบาล พร้อมติดต้ัง 51 ดังกล่าวได้

จ.จันทบุรี ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ครัวเรือน/

จ านวน 1 ป้าย 125 คน

94 ปรับปรุงหรือซ่อมแซม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงหรือซ่อมแซมการระบายน้ า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ท่ีได้รับ การระบายน้ ามี กองช่าง

การระบายน้ า พร้อมผิวจราจร ในการระบายน้ าและ ตามลักษณะของพ้ืนท่ี จ านวน 15 ประโยชน์ ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ภายในเขตพ้ืนท่ี ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง หมู่บ้าน เช่น หมู่ 1,2 และ หมู่ 7, 1,682 และสามารถแก้ไข

ทต.เขาวัว-พลอยแหวน 8,9 ต.เขาวัว หมู่ 1 ต.พลอยแหวน ครัวเรือน/ ปัญหาน้ าท่วมขัง

ปรับปรุงหรือซ่อมแซมท่อระบายน้ า/ 3,595 คน ถนนได้

รางระบายน้ า/ร่องระบายน้ า 

พร้อมผิวจราจร

ขุดร่องระบายน้ าพร้อมวางท่อข้าม

ขุดลอกท่อระบายน้ า/รางระบายน้ า

ขุดลอกล ารางน้ า 

ปรับปรุงหรือซ่อมแซมผนังก้ันน้ า ฯลฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 450,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

95 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทาง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 ม. 420,000     ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 1 กองช่าง

เข้าโรงปุ๋ย พร้อมเทคอนกรีต หมู่ 1 ต าบลเขาวัว ยาว 35  ม. หนา 0.15 ม.หรือมี ประโยชน์ ต าบลเขาวัว 

โรงปุ๋ย และลานคอนกรีต มีสถานท่ีผลิตปุ๋ย พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม.พร้อม 44 มีสถานท่ีผลิตปุ๋ย

เสริมเหล็กหมู่ 1 ต.เขาวัว ท่ีได้มาตรฐาน เทคอนกรีตโรงปุ๋ย กว้าง 10 ม. ครัวเรือน/ ท่ีได้มาตรฐาน

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ยาว 20 ม.หนา 0.15 ม.และลาน 111 คน

คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 12 ม. 

ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาล

96 เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก     125,000 ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 7 กองช่าง

บริเวณรอบสระหนองบัว หมู่ 7 ต.พลอยแหวน โดยมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 182 ตร.ม. ประโยชน์ ต าบลพลอยแหวน

หมู่ 7 ต.พลอยแหวน มีสถานท่ีจัดกิจกรรม ตามแบบแปลนเทศบาล 75 มีสถานท่ีจัดกิจกรรม

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ต่างๆ ในหมู่บ้าน ครัวเรือน/ ต่างๆ ในหมู่บ้าน

212 คน

420,000 0 0 0 125,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

81



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

97 ติดต้ังป้ายการจราจร เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังป้ายการจราจร ป้ายบอกเส้นทาง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ท่ีได้รับ ให้ประชาชนได้รับ กองช่าง

ป้ายบอกเส้นทาง ช่ือถนน ได้รับความสะดวก สถานท่ี ช่ือถนน และซอยต่างๆ ประโยชน์ ความสะดวก

และซอยต่างๆ ในการเดินทาง ปีละ 10 แห่ง 1,682 ในการเดินทาง

ครัวเรือน/

3,595 คน

98 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เพ่ือป้องกันและ ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรปีละ 2 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ท่ีได้รับ สามารถป้องกัน กองช่าง

ลดอุบัติเหตุบนถนน ประโยชน์ และลดอุบัติเหตุ

ในพ้ืนท่ีทต.เขาวัว- 1,682 บนถนนในพ้ืนท่ีได้

พลอยแหวน ครัวเรือน/

3,595 คน

99 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟรายทาง) 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้ท่ีได้รับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ได้รับความสะดวก ในพ้ืนท่ีเทศบาลฯ จ านวน 30 จุด/ปี ประโยชน์ สะดวกและมีความ

และปลอดภัย ในการ 1,682 ปลอดภัยในการเดิน

เดินทางยามค่ าคืน ครัวเรือน/ ทางยามค่ าคืน

3,595 คน

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

100 ปรับปรุงหรือซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ท่ีได้รับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะ ได้รับความสะดวก (ไฟรายทาง) ในพ้ืนท่ีเทศบาลฯ ประโยชน์ สะดวกและมีความ

และปลอดภัย ในการ จ านวน 15 หมู่บ้าน 1,682 ปลอดภัยในการเดิน

เดินทางยามค่ าคืน ครัวเรือน/ ทางยามค่ าคืน

3,595 คน

101 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าในพ้ืนท่ีเทศบาลฯ   - 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้ท่ีได้รับ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ระยะทาง 400 ม. ตามจุดต่างๆ ประโยชน์ ใช้อย่างท่ัวถึง

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี โดยด าเนินการ ปีละ 1 จุด 461 ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

จุดท่ี 1 ซ.หนองจระเข้ หมู่ 2 ฯ ครัวเรือน/

จุดท่ี 2 ซ.พลอยแหวน 16 หมู่ 2 ฯ 867 คน

จุดท่ี 3 ซ.พลอยแหวน 1 หมู่ 4,7 ฯ

102 อุดหนุนโครงการ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้า 37,982.75  -  -  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 1, กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส โครงการก่อสร้างประปา ส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอท่าใหม่ ประโยชน์ 2,5,7 ต.เขาวัว 

หมู่ท่ี 1 ต.เขาวัว หมู่บ้าน แบบบาดาล ในการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส 183 มีน้ าเพ่ือการอุป

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขนาดใหญ่มากฯ ม.1 รายละเอียดตามประมาณการ ครัวเรือน/ โภคและบริโภค

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ฯ ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าฯ 453 คน อย่างเพียงพอ

137,983 400,000 400,000 400,000 400,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

103 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าหนองจระเข้ กว้าง  -  - - 750,000 - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง

คลองหนองจระเข้ หมู่ 2 เพ่ือการอุปโภคและ 8 ม.ยาว 15 ม.ความสูงสันฝาย 3 ม. ประโยชน์ การอุปโภคและ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ การเกษตรอย่าง ตามแบบแปลนของเทศบาล พร้อม 303 การเกษตรอย่าง

จ.จันทบุรี เพียงพอ ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ครัวเรือน/ เพียงพอ

จ านวน 1 ป้าย 456 คน

104 ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ก่อสร้างฝายน้ าล้นค.ส.ล.ขนาดสันฝาย  - 536,000  -  - - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง

คลองห้วยระก า หมู่ท่ี 4 เพ่ือการอุปโภคและ 1.50 ม.ผนังข้างสูง 3 ม.กว้าง 8 ม. ประโยชน์ การอุปโภคและ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ การเกษตรอย่างเพียงพอ (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน 83 การเกษตรอย่าง

จ.จันทบุรี กรมการปกครองแบบเลขท่ี ท.4-01) ครัวเรือน/ เพียงพอ

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 199 คน

105 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขนาดสันฝายสูง 400,000  -  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง

คลองห้วงมะไฟ หมู่ท่ี 5 เพ่ือการอุปโภคและการ 1.00 ม.ผนังข้างสูง 2.50 ม. ประโยชน์ การอุปโภคและ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ เกษตรอย่างเพียงพอ กว้าง 6 ม.(ตามแบบมาตรฐานงาน 92 การเกษตรอย่าง

จ.จันทบุรี ก่อสร้างของท้องถ่ิน แบบเลขท่ี ครัวเรือน/ เพียงพอ

ท.4-01) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 251 คน

400,000 536,000 0 750,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานการเกษตร (การจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

106 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าหนองเตียน  -  - 750,000  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง

หนองเตียน หมู่ 6 ต.เขาวัว เพ่ือการอุปโภคและ กว้าง 8 ม. ยาว 10 ม. ความสูง ประโยชน์ การอุปโภคและ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี การเกษตรอย่าง สันฝาย 2.50 ม. ตามแบบแปลน 205 การเกษตรอย่าง

(บริเวณท้ายหนองเตียน) เพียงพอ ของเทศบาลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ครัวเรือน/ เพียงพอ

โครงการจ านวน 1 ป้าย 555 คน

107 ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ าคลองห้วงมะไฟ  -  -  -  - 200,000 ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง

คลองห้วงมะไฟ หมู่ 5 เพ่ือการอุปโภคและ จ านวน 3 แห่ง ตามแบบแปลน ประโยชน์ การอุปโภคและ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ การเกษตรอย่าง ของเทศบาล พร้อมติดต้ังป้าย 92 การเกษตรอย่าง

จ.จันทบุรี เพียงพอ โครงการ จ านวน 1 ป้าย ครัวเรือน/ เพียงพอ

251 คน

108 ซ่อมแซมฝายน้ าล้น เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ซ่อมแซมฝายน้ าล้นคลองท่ากรวด  -  - 150,000  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง

คลองท่ากรวด หมู่ 7  เพ่ือการอุปโภคและ จ านวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนของ ประโยชน์ การอุปโภคและ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ การเกษตรอย่าง เทศบาล พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 75 การเกษตรอย่าง

จ.จันทบุรี เพียงพอ จ านวน 1 ป้าย ครัวเรือน/ เพียงพอ

212 คน

0 0 900,000 0 200,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานการเกษตร (การจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

109 ซ่อมแซมฝายก้ันน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ซ่อมแซมฝายก้ันน้ าคลองก ายาน  -  - 250,000 -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง

คลองก ายาน หมู่ 4 เพ่ือการอุปโภคและ จ านวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนเทศบาล ประโยชน์ การอุปโภคและ

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ การเกษตรอย่าง พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 87 ครัวเรือน การเกษตรอย่าง

จ.จันทบุรี เพียงพอ 123 คน เพียงพอ

110 ซ่อมแซมฝายวังหินด่าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ซ่อมแซมฝายวังหินด่าน จ านวน 1 แห่ง  - -  - - 250,000 ผู้ท่ีได้รับ ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง

หมู่ 5 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่  เพ่ือการอุปโภคและ ตามแบบแปลนของเทศบาล พร้อม ประโยชน์ การอุปโภคและ

จ.จันทบุรี การเกษตรอย่าง ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 80 ครัวเรือน การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 218 คน เพียงพอ

111 ขุดลอกหนองลังกา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ขุดลอกหนองลังกา กว้าง 50 ม.  -  -  -  - 750,000 ผู้ท่ีได้รับ ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง

หมู่ 2 ต.พลอยแหวน เพ่ือการอุปโภคและ ยาว 100 ม. ลึกเฉล่ีย 3.00 ม. ประโยชน์ การอุปโภคและ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี การเกษตรอย่าง ตามแบบแปลนของเทศบาล 303 ครัวเรือน การเกษตรอย่าง

เพียงพอ พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 456 คน เพียงพอ

112 ขุดลอกหนองจระเข้ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ขุดลอกหนองจระเข้ กว้าง 40 ม.  -  -  -  - 450,000 ผู้ท่ีได้รับ ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง

หมู่ 2 ต.พลอยแหวน เพ่ือการอุปโภคและ ยาว 80 ม. ลึกเฉล่ีย 3.00 ม. ประโยชน์ การอุปโภคและ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี การเกษตรอย่าง ตามแบบแปลนของเทศบาล 303 ครัวเรือน การเกษตรอย่าง

เพียงพอ พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 456 คน เพียงพอ

0 0 250,000 0 1,450,000

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานการเกษตร (การจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ)

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

113 ขุดลอกคลองห้วยระก า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ขุดลอกคลองห้วยระก า ในพ้ืนท่ี - - 500,000 -  - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง

หมู่ 4 ต.พลอยแหวน เพ่ือการอุปโภคและ หมู่ 4 กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. ประโยชน์ การอุปโภคและ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี การเกษตรอย่าง ลึกตามสภาพพ้ืนท่ี ตามแบบแปลน  83 การเกษตรอย่าง

เพียงพอ ของเทศบาล พร้อมติดต้ังป้าย ครัวเรือน/ เพียงพอ

โครงการ จ านวน 1 ป้าย 199 คน

114 ขุดลอกคลองห้วยแร้ง หมู่ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ขุดลอกคลองห้วยห้วยแล้ง พ้ืนท่ีหมู่ - - - 500,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง

4,5,7 ต.พลอยแหวน เพ่ือการอุปโภคและ 4,5,7 กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. ประโยชน์ การอุปโภคและ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี การเกษตรอย่าง ลึกตามสภาพพ้ืนท่ี ตามแบบแปลน  250 การเกษตรอย่าง

เพียงพอ ของเทศบาล พร้อมติดต้ังป้าย ครัวเรือน/ เพียงพอ

โครงการ จ านวน 1 ป้าย 662 คน

115 ขุดลอกคลองช าฆ้อ หมู่ ๖ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ขุดลอกคลองช าฆ้อ กว้าง 4 ม.  - - 250,000 -  - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ เพ่ือการอุปโภคและ ยาว 500 ม. ลึกตามสภาพพ้ืนท่ี ประโยชน์ การอุปโภคและ

จ.จันทบุรี การเกษตรอย่าง ตามแบบแปลนของเทศบาล พร้อม 144 การเกษตรอย่าง

เพียงพอ ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ครัวเรือน/ เพียงพอ

283 คน

0 0 750,000 500,000 0

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานการเกษตร (การจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ)

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

116 ขุดลอกสระน้ าหนองแสง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ขุดลอกสระน้ าหนองแสงฯ  -  -  -  - 600,000 ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง

พร้อมรถบรรทุกดิน หมู่ 5  เพ่ือการอุปโภคและ ขนาดพ้ืนท่ี 7 ไร่ ประโยชน์ การอุปโภคและ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ การเกษตรอย่าง ตามแบบแปลนของเทศบาล 92 การเกษตรอย่าง

จ.จันทบุรี เพียงพอ พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย ครัวเรือน/ เพียงพอ

251 คน

117 ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ขุดลอกสระน้ าหนองตระเกราฯ  -  -  - 360,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง

หนองตระเกรา เพ่ือการอุปโภคและ ขนาดพ้ืนท่ี 1 ไร่ ประโยชน์ การอุปโภคและ

พร้อมรถบรรทุกดิน หมู่ 7  การเกษตรอย่าง ตามแบบแปลนของเทศบาล 75 การเกษตรอย่าง

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ เพียงพอ พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย ครัวเรือน/ เพียงพอ

จ.จันทบุรี 212 คน

118 ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ขุดลอกสระน้ าหนองบัว หมู่ 7   -  -  -  - 800,000 ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง

หนองบัว เพ่ิมความลึก เพ่ือการอุปโภคและ ขนาดพ้ืนท่ี 11 ไร่ ตามแบบแปลน ประโยชน์ การอุปโภคและ

พร้อมรถบรรทุกดิน หมู่ 7 การเกษตรอย่าง ของเทศบาล พร้อมติดต้ังป้าย 75 การเกษตรอย่าง

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ เพียงพอ โครงการ จ านวน 1 ป้าย ครัวเรือน/ เพียงพอ

จ.จันทบุรี 212 คน

0 0 0 360,000 1,400,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานการเกษตร (การจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

119 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านฯ  -  -  - 100,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง

หมู่ 1 ต.พลอยแหวน เพ่ือการอุปโภคและ ท่อ PCU ช้ัน 8.5 Ø 2.5" ประโยชน์ การอุปโภคและ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี การเกษตรอย่าง เป็นระยะทาง 1,000 ม. 80 การเกษตรอย่าง

เพียงพอ ครัวเรือน/ เพียงพอ

195 คน

120 ขุดฝังท่อประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ขุดฝังท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 120,000  -  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง

หมู่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ เพ่ือการอุปโภคและ ต.เขาวัวฯ ระยะทาง 1,400 ม. ประโยชน์ การอุปโภคและ

จ.จันทบุรี (บริเวณสวน การเกษตรอย่าง 205 การเกษตรอย่าง

นายไพฑูรย์  พ่อค้า) เพียงพอ ครัวเรือน/ เพียงพอ

555 คน

120,000 0 0 100,000 0

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานการเกษตร (การจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ)

งบประมาณ

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

121 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนท่ีหมู่ ม.1, 250,000 125,000 375,000 250,000  - ผู้ได้รับ ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง
เพ่ือการอุปโภคและ 2,4,6 และ 8 ต.เขาวัว และหมู่ 1,6 ประโยชน์ การอุปโภคและ

การเกษตรอย่าง ต.พลอยแหวน รวมจ านวน 8 บ่อ 591 การเกษตรอย่าง

เพียงพอ บ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว  ครัวเรือน/ เพียงพอ

ความลึกไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร 1,319 คน

(ใช้ท่อ pvc. ช้ัน 13.5 มอก. 

17.2532) พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า

ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 8 เคร่ือง 

โดยด าเนินการในปีต่างๆดังน้ี

ปี 2561 จ านวน 2 บ่อ ในพ้ืนท่ี

หมู่ 2,4 ต.เขาวัว

ปี 2562 จ านวน 1 บ่อ ในพ้ืนท่ี

หมู่ 1 ต.พลอยแหวน/ปี 2563

จ านวน 3 บ่อ ในพ้ืนท่ี  หมู่ 1,8

ต.เขาวัว และ หมู่ 6 ต.พลอยแหวน

ปี 2564 จ านวน 2 บ่อ ในพ้ืนท่ี

หมู่ 6,8 ต.เขาวัว

250,000 125,000 375,000 250,000 0

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานการเกษตร (การจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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1.1 8,306,477 7,979,000 19,953,877 12,229,000 18,717,000

1.2 6,111,500 661,000 2,275,000 1,960,000 5,700,000
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

122 สนับสนุนเบ้ียยังชีพแก่ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ ผู้สูงอายุ จ านวน 745 คน 5,318,400 5,318,400 6,001,200 6,325,200 6,649,200 ผู้สูงอายุได้รับ ผู้สูงอายุได้รับ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ รับสวัสดิการสังคม เบ้ียยังชีพ สวัสดิการสังคม

อย่างท่ัวถึง จ านวน อย่างท่ัวถึง

745 คน 

123 สนับสนุนเบ้ียยังชีพแก่ เพ่ือให้คนพิการได้ คนพิการ จ านวน 115 คน 940,800 940,800 1,104,000 1,104,000 1,104,000 ผู้พิการได้รับ คนพิการได้รับ ส านักปลัด

คนพิการ รับสวัสดิการสังคม เบ้ียยังชีพ สวัสดิการสังคม

อย่างท่ัวถึง จ านวน อย่างท่ัวถึง

115 คน 

124 สนับสนุนเบ้ียยังชีพแก่ เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์ได้ ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 9 คน 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ ส านักปลัด

ผู้ป่วยเอดส์ รับสวัสดิการสังคม รับเบ้ียยังชีพ สวัสดิการสังคม

อย่างท่ัวถึง จ านวน อย่างท่ัวถึง

9 คน 

6,313,200 6,313,200 7,159,200 7,483,200 7,807,200

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และ

2.1 แผนงานงบกลาง (การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและครอบครัว)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

91



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

125 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา  50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประชาชนในพ้ืนท่ี กองการศึกษา

การแข่งขันกีฬาในระดับ ในพ้ืนท่ีและบุคลากร ในระดับต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬา นักกีฬา และบุคลากรของ

ต่างๆ ของเทศบาลได้ ต้านยาเสพติดในพ้ืนท่ี การแข่งขัน และทีมงาน เทศบาลมีสุขภาพ

ออกก าลังกาย กีฬา อปท. ในเขตอ าเภอ ฯลฯ ท่ีส่งเข้าร่วม แข็งแรง

แข่งขัน

126 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการกีฬาและ  50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวัสดุ มีวัสดุอุปกรณ์การ กองการศึกษา

การกีฬาและนันทนาการ การกีฬาและนันทนาการ นันทนาการส าหรับด าเนินกิจกรรม อุปกรณ์ กีฬาเพียงพอ

เพียงพอ การกีฬาและนันทนาการใน การกีฬาและ

15 หมู่บ้าน นันทนาการ

127 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้ประชาชนมี ลานกีฬา กว้าง 23 ม. ยาว 38 ม.   650,000   ผู้ได้รับ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

อเนกประสงค์ต้านยาเสพติด สถานท่ีออกก าลังกาย หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 874 ตร.ม. ประโยชน์ ออกก าลังกายและ

หมู่ 7 ต.พลอยแหวน และเพ่ือให้สุขภาพ ตามแบบแปลนเทศบาล พร้อมป้าย 75 ท ากิจกรรมส่งเสริม

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ร่างกายแข็งแรง โครงการ จ านวน 1 ป้าย ครัวเรือน/ สุขภาพต่าง ๆ

212 คน

0 100,000 750,000 100,000 100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การพัฒนากีฬาและนันทนาการ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

128 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมี อาคารอเนกประสงค์ กว้าง 25 ม.     20,000,000  ผู้ท่ีได้รับ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

อาคารส าหรับจัด ยาว 49 ม. มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อย ประโยชน์ ออกก าลังกายและ

กิจกรรมกีฬาออก กว่า 1,225 ตร.ม. ตามแบบ 1,682 ท ากิจกรรมต่างๆ

ก าลังกายในร่มและ แปลนเทศบาล ครัวเรือน/

กิจกรรมอ่ืนๆ 3,595 คน

0 0 0 20,000,000 0

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การพัฒนากีฬาและนันทนาการ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

129 ส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อสม.ได้รับ สามารถพัฒนา ส านักปลัด

กิจกรรม อสม. ต.เขาวัว อสม. ต.เขาวัว และ อสม. ต.เขาวัวและ ต.พลอยแหวน การพัฒนา ศักยภาพ อสม.

และ ต.พลอยแหวน ต.พลอยแหวน ศักยภาพ ต.เขาวัว และ

90 คน ต.พลอยแหวน ได้

130 โครงการควบคุมและ เพ่ือป้องกันและ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ท่ีได้รับ สามารป้องกันและ ส านักปลัด

ป้องกันโรคติดต่อใน ควบคุมการระบาด พ้ืนท่ี จ านวน 15 หมู่บ้าน ประโยชน์ ควบคุมโรคติดต่อ

พ้ืนท่ี ของโรคติดต่อในพ้ืนท่ี 1,682 ได้อย่างมี

ครัวเรือน/ ประสิทธิภาพ

3,595 คน

131 โครงการป้องกันและ เพ่ือด าเนินการเฝ้าระวัง เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหา  - 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้ท่ีได้รับ สามารถป้องกัน ส านักปลัด

แก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพ้ืนท่ี เช่น จัดกิจกรรม ประโยชน์ และแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในพ้ืนท่ีให้ รณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหา 1,682 ยาเสพติดในพ้ืนท่ี

มีประสิทธิภาพ ยาเสพติด ต้ังจุดตรวจตราร่วมกับ ครัวเรือน/ ได้อย่างมี

หน่วงานท่ีเก่ียวข้องฯ 3,595 คน ประสิทธิภาพ

200,000 260,000 260,000 260,000 260,000

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข (การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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132 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือป้องกันเฝ้าระวัง ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV)  - 125,000 125,000 250,000 250,000 ผู้ท่ีได้รับ สามารถป้องกันเฝ้า ส านักปลัด

(CCTV) ประจ าหมู่บ้าน ปัญหายาเสพติด บริเวณจุดเส่ียงต่างๆ ในหมู่บ้าน ประโยชน์ ระวังปัญหายาเสพติด

และภัยต่างๆ เช่น หมู่ 1,7 ต.เขาวัว หมู่ 1,2, 1,682 และภัยต่างๆ 

ท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 5,7 ต.พลอยแหวนฯ ครัวเรือน/ ในพ้ืนท่ีได้อย่าง

3,595 คน มีประสิทธิภาพ

133 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพ่ือป้องกัน และควบคุม ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและ 41,460 41,460 41,460 41,460 41,460 สุนัขและ สามารถป้องกัน ส านักปลัด

คนปลอดภัยจากโรคพิษ โรคพิษสุนัขบ้าใน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมวร้อยละ และควบคุมโรค

สุนัขบ้าฯ พ้ืนท่ี และแมวในพ้ืนท่ี (โดยมีสุนัขจ านวน  90 ได้รับ พิษสุนัขบ้าได้อย่าง

1,200 ตัว/แมวจ านวน 182 ตัว)  การฉีดวัคซีน มีประสิทธิภาพ

134 โครงการส ารวจข้อมูล เพ่ือส ารวจจ านวน ส ารวจประชากรสุนัขและแมว ใน 8,292 8,292 8,292 8,292 8,292 จ านวน มีข้อมูลจ านวน ส านักปลัด

จ านวนสัตว์และข้ึน ประชากรสุนัขและ เขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลเขาวัว- ประชากร สุนัขและแมวท่ี

ทะเบียนสัตว์ตาม แมวในพ้ืนท่ี แล้วข้ึน พลอยแหวน จ านวน 15 หมู่บ้าน สุนัขและแมว เป็นปัจจุบันและ

โครงการสัตว์ปลอดโรค ทะเบียนสัตว์ในระบบ (ค่าส ารวจจ านวนสุนัขและแมวตัว ท่ีส ารวจได้ ข้ึนทะเบียนสัตว์

คนปลอดภัยจาก ของกรมปศุสัตว์ ละ 3 บาท โดยส ารวจปีละ 2 คร้ัง ไม่น้อยกว่า ได้ครบถ้วน

โรคพิษสุนัขบ้าฯ ข้อมูล ณ มกราคม 2561 มีจ านวน ร้อยละ 90

สุนัข 1,200 ตัว และแมว 182 ตัว)

49,752 174,752 174,752 299,752 299,752

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข (การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

135 โครงการอบรม เพ่ืออบรมให้ความรู้ จัดอบรมให้ความรู้การเป็นหมอ 50,000     ผู้เข้าอบรม ประชาชนมีความ ส านักปลัด

หมอหมู่บ้าน ในการเป็นหมอหมู่บ้าน หมู่บ้าน ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี จ านวน รู้ในการเป็นหมอ

ในพระราชประสงค์ แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี จ านวน 100 คน 100 คน หมู่บ้าน และ

ได้รับความรู้ สามารถน าองค์

ในการเป็น ความรู้น้ัน ไปใช้

หมอหมู่บ้าน ให้เกิดประโยชน์

ในหมู่บ้านได้

136 โครงการการควบคุม เพ่ือป้องกันและแก้ไข จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน 30,000     ผู้เข้าอบรม ประชาชนในพ้ืน ส านักปลัด

โรคขาดสารไอโอดีน ปัญหาการขาดสาร และแก้ไขปัญหาการขาดสาร จ านวน 100 ท่ีปลอดจากโรค

ของสมเด็จพระเทพ ไอโอดีนในพ้ืนท่ี ไอโอดีนและกิจกรรมอ่ืน ๆ คนมีความรู้ ขาดสารไอโอดืน

รัตนราชสุดา ฯ ท่ีเก่ียวข้อง ให้กับประชาชน ในการป้องกัน

สยามบรมราชกุมารี ในพ้ืนท่ี จ านวน 100 คน และแก้ไข

ปัญหาการ

ขาดสาร

ไอโอดีน

80,000 0 0 0 0

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข (การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

96
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

137 โครงการตรวจสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพร้อม 125,000     ประชาชนใน ประชาชนใน ส านักปลัด

เคล่ือนท่ี สมเด็จพระเจ้า การตรวจสุขภาพ อบรมให้ความรู้เร่ืองสุขภาพ พ้ืนท่ีจ านวน พ้ืนท่ีมีสุขภาพ

ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ ประจ าปีอย่างท่ัวถึง ในด้านต่างๆ ให้กับประชาชน 250 คน ดีถ้วนหน้า และมี

วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และส่งเสริมให้ประชาชน ในพ้ืนท่ี จ านวน 250 คน ได้รับการตรวจ องค์ความรู้ใน

มีสุขภาพดีถ้วนหน้า สุขภาพและ การดูแลสุขภาพ

อบรมให้ความ ตนเอง

รู้เร่ืองสุขภาพ

138 โครงการพระราชด าริ เพ่ือขับเคล่ือนโครงการ ด าเนินโครงการพระราชด าริท่ี  300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้ท่ีได้รับ สามารถขับเคล่ือน ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้าน เก่ียวข้องกับงานด้านสาธารณสุข ประโยชน์จาก โครงการพระราชด าริ

สาธารณสุขในกิจกรรม เช่น 1.โครงการอบรมหมอ การด าเนิน ด้านสาธารณสุข

ต่างๆให้มีความเหมาะ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ โครงการ ในกิจกรรมต่างๆ

สมกับปัญหาและ 2.โครงการสืบสานพระราชปณิธาน พระราชด าริ ได้อย่างมี

บริบทของพ้ืนท่ีต าบล สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ด้านสาธารณสุข ประสิทธิภาพ

เขาวัวและต าบล 3.การควบคุมโรคขาดสารอาหาร จ านวน 1,682 และมีประสิทธิผล

พลอยแหวน ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตน หลังคาเรือน 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 3,595 คน

125,000 300,000 300,000 300,000 300,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข (การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

   4.การปรับปรุงภาวะโภชนาการ  -       

และสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

5.การส่งเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

6.การควบคุมโรคหนอนพยาธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

7.การควบคุมโรคมาลาเรีย 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

8.การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 0 0

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข (การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

   9.โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี  -       

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

10.โครงการช่วยลดการติดเอดส์

จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ

11.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด To be number one

(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)

ทูลกระหม่อหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

สิริวัฒนาพรรณวดี

0 0 0 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข (การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

   12.โครงการสัตว์ปลอดโรค        

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 

ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

13.หรือโครงการตามพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ

139 อุดหนุนโครงการขอรับเงิน เพ่ือให้การด าเนินการ อุดหนุนงบประมาณในการเพ่ิม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ การด าเนินการด้าน ส านักปลัด

อุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ขับเคล่ือนงานยาเสพติด ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข ผู้เก่ียวข้องกับ ยาเสพติดของจังหวัด

ในการป้องกันและแก้ไข ของจังหวัดจันทบุรี ปัญหายาเสพติด ให้ศูนย์อ านวยการ ยาเสพติด จันทบุรีเป็นไปอย่าง

ปัญหายาเสพติดของ เป็นไปตามแนวทาง ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลดลง มีประสิทธิภาพ

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

ก าหนด เป็นจ านวน  100,000 บาท ต่อปี

100000 100000 100000 100000 100000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข (การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

140 โครงการอบรมพัฒนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สตรีอาสา สตรีอาสา สามารถ ส านักปลัด

สตรีอาสาเพ่ือเสริมสร้าง สตรีอาสา ในพ้ืนท่ี พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของ ได้รับ เสริมสร้างครอบครัว

ครอบครัวเข้มแข็งและ เพ่ือการเสริมสร้าง สตรีอาสาพัฒนาต าบลเขาวัว การพัฒนา เข้มแข็งและท าให้

ชุมชนแข็งแรง ครอบครัวเข้มแข็ง พลอยแหวน จ านวน 140 คน ด้านต่างๆ ชุมชนเข้มแข็งได้

และชุมชนเข้มแข็ง จ านวน 

140 คน

141 โครงการอบรม ส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุ สามารถพัฒนาผู้สูงอายุ ส านักปลัด

สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจ านวน 100 คน เพ่ือ ได้รับการ ให้มีความพร้อม

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังค พัฒนา ในการเข้าสู่สังคม

เพ่ือเตรียมความพร้อมใน โดยสมบูรณ์ ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์พร้อมสนับสนุน จ านวน ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม 100 คน

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (การส่งเสริมสนับสนุน กลุ่ม องค์กรภาคประชาชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาอบรม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

142 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน จัดท าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ สามารถส่งเสริม ส านักปลัด

นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐบาล กรอบนโยบายของรัฐบาล อาทิเช่น ประชาชน สนับสนุนนโยบาย

ให้เกิดการปฏิบัติ โครงการสร้างความปรองดอง ในเขตพ้ืนท่ี ของรัฐบาลให้เกิด

ท่ีเป็นรูปธรรม โครงการปกป้องสถาบัน ท่ีเข้าร่วม การปฏิบัติเป็นรูปธรรม

มีประสิทธิภาพและ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ/ มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลต่อ เป็นต้น กิจกรรม เกิดประสิทธิผลต่อ

ประชาชนในพ้ืนท่ี ตามนโยบาย ประชาชนในพ้ืนท่ีได้

รัฐบาล

143 ส่งเสริมและพัฒนาสภา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน ส านักปลัด

เด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน จ านวน 5o คน ในพ้ืนท่ีได้รับ ได้รับการพัฒนา

ทต.เขาวัว-พลอยแหวน ให้มีองค์ความรู้เพ่ิมข้ึน การพัฒนา ให้มีองค์ความรู้เพ่ิมข้ึน

จ านวน

50 คน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (การส่งเสริมสนับสนุน กลุ่ม องค์กรภาคประชาชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาอบรม)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

144 โครงการอบรมการดูแล เพ่ือพัฒนาบุคคลากร จัดกิจกรรมฝึกอบรมการดูแลผู้สูง  30,000 30,000 30,000 30,000 บุคคลากรฯ ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ในการดูแลผู้สูงอายุ อายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาว มีความรู้ พ่ึงพิงได้รับการดูแล

ในระยะยาว ระยะยาว ให้มี ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี จ านวน ในการดูแล มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 30 คน ผู้สูงอายุฯ 

จ านวน 

30 คน

0 30,000 30,000 30,000 30,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (การส่งเสริมสนับสนุน กลุ่ม องค์กรภาคประชาชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาอบรม)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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2.1 6,313,200 6,313,200 7,159,200 7,483,200 7,807,200

2.2 0 750,000 750,000 20,100,000 100,000
2.3 1,552,752 834,752 834,752 959,752 959,752
2.4 260,000 290,000 290,000 290,000 290,000

104



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

145 ส่งเสริมสนับสนุนการ เพ่ือให้ประชาชนใน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ประชาชนในพ้ืนท่ี ส านักปลัด

ดูแลรักษาความสะอาด พ้ืนท่ีมีส่วนร่วมใน ดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ี ครัวเรือน มีส่วนร่วมในการ

และความเรียบร้อยของ การรักษาความ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การ ท่ีเข้าร่วม รักษาความสะอาด

ชุมชน สะอาดของชุมชน คัดแยกขยะ การดูแลส่ิงแวดล้อม กิจกรรม ของชุมชน

รอบบริเวณบ้าน/ท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น

146 โครงการปลูกป่าปลูกไม้ดอก เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้/ ปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในช่วงฤดูฝน และปลูก20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน มีพ้ืนท่ีป่าไม้/ ส านักปลัด

ไม้ประดับเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับสองขางท้างให้ พ้ืนท่ีสีเขียว ไม้ดอกไม้ประดับ

และบ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเขตเทศบาล ท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน

พ้ืนท่ีป่าในเขตเทศบาล

ให้สมบูรณ์

147 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพ้ืนท่ี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนพ้ืนท่ี ภูมิทัศน์ในพ้ืนท่ี กองช่าง

ในท้องถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล เทศบาล อาทิเช่น บริเวณรอบ ท่ีปรับปรุง มีความสวยงามเป็น

ให้มีความสวยงาม ส านักงานเทศบาล บริเวณทาง ภูมิทัศน์ ระเบียบเรียบร้อย

และเป็นระเบียบ แยกบริเวณสถานท่ีส าคัญ เป็นต้น

เรียบร้อย

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดส้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของชุมชน/จัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อมและเสริมสร้างภูมิทัศน์ท้องถ่ิน)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

148 ติดต้ังโซล่าเซล์ส าหรับ เพ่ือลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า ติดต้ังโซล่าเซล์ส าหรับประปาหมู่บ้าน  -  - 500,000 1,500,000 1,000,000 โซล่าร์เซลล์ สามารถลดรายจ่าย กองช่าง

ประปาหมู่บ้าน ของประประหมู่บ้าน ขนาด 10  Kw จ านวน 5 แห่ง ท่ีติดต้ังใน ค่าไฟฟ้าของประปา

โดยด าเนินการดังน้ี แต่ละแห่ง หมู่บ้านได้

ปี 2563 จ านวน 1 แห่ง สามารถ

ในพ้ืนท่ีหมู่ 2 ต.เขาวัว ผลิตไฟฟ้าได้

ปี 2564 จ านวน 3 แห่ง ไม่น้อยกว่า

ในพ้ืนท่ี หมู่ 1,7 ต.เขาวัว 10 kw

และ หมู่ 1 ต.พลอยแหวน

ปี 2565 จ านวน 2 แห่ง

ในพ้ืนท่ี หมู่ 7 ต.พลอยแหวน

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดส้อม

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของชุมชน/จัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อมและเสริมสร้างภูมิทัศน์ท้องถ่ิน)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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3.1 240,000 240,000 740,000 1,740,000 1,240,000
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
149 โครงการพัฒนาแหล่ง เพ่ือให้เป็นแหล่ง พัฒนา ปรับปรุง แหล่งท่องเท่ียว 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน มีแหล่งเท่ียว กองช่าง

ท่องเท่ียวในเขตเทศบาล ท่องเท่ียวท่ีส าคัญใน ในพ้ืนท่ี อาทิเช่นปรับภูมิทัศน์รอบ นักท่องเท่ียว ท่ีส าคัญในพ้ืนท่ี

ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน พ้ืนท่ี บริเวณเขาพลอยแหวนปรับภูมิทัศน์ ท่ีเข้ามาเท่ียว

ทางเข้าบ่อน้ าศักด์ิสิทธ์ิสระแก้ว ในพ้ืนท่ี

เป็นต้น

150 โครงการส่งเสริมการท่อง 1.เพ่ือประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1.แหล่งท่องเท่ียว กองการศึกษา

เท่ียวในเทศกาลตรุษจีน แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืน การท่องเท่ียวพร้อมจัดงานปิดทอง นักท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ีเป็นท่ีรู้จัก

งานปิดทองพระพุทธบาท ท่ีให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน พระพุทธบาทจ าลอง ท่ีเข้ามาเท่ียว ของคนท่ัวไปมากข้ึน

จ าลอง 2.เพ่ืออนุรักษณ์ ณ เขาพลอยแหวน ในพ้ืนท่ี 2.ประชาชนมีส่วน

วัฒนธรรมของพ้ืนท่ี ร่วมในการอนุรักษ์

ควบคู่กับการท่องเท่ียว วัฒนธรรมของพ้ืนท่ี

2,030,000 2,030,000 2,030,000 2,030,000 2,030,000

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมบริการข้ันพ้ืนฐาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และอัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

4.1 แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว)
งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

151 โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เหมืองพลอย   -  -  -  - 550,000 จ านวนคนท่ี มีแหล่งศึกษาการ กองช่าง

เหมืองพลอย หมู่ 2 เรียนรู้การท าเหมือง อาคารช้ันเดียว กว้าง 12 ม. ยาว เข้ามาศึกษา ท าเหมืองพลอย  

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ พลอยและอัญมณีใน 12.50 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียนรู้การท า และอัญมณีในพ้ืนท่ี

จ.จันทบุรี พ้ืนท่ี 150 ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาล เหมืองพลอยฯ

0 0 0 0 550,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมบริการข้ันพ้ืนฐาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และอัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว

4.1 แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว)

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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4.1 2,030,000 2,030,000 2,030,000 2,030,000 2,580,000
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

152 สนับสนุนและส่งเสริม 1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมการจัดงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วม กองการศึกษา

การด าเนินการจัดงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน วันส าคัญ ผู้เข้าร่วม ในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทางศาสนา และประเพณีไทย เช่น กิจกรรม วัฒนธรรมประเพณี

และกิจกรรมวันส าคัญทาง ของท้องถ่ินสู่ชนรุ่นหลัง ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และท านุบ ารุงศาสนา

ศาสนาและประเพณีไทย 2.เพ่ือสนับสนุนและ จัดงานวันผู้สูงอายุ วันวิสาขบูชา 

ส่งเสริมให้ประชาชน วันมาฆบูชา กิจกรรมท าบุญบ่อน  า

มีส่วนร่วมในการท านุ  ศักด์ิสิทธ์ิสระแก้ว เป็นต้น

บ ารุง ศาสนา

153 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด เพ่ือสนับสนุนและ ส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมวันส าคัญ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด

กิจกรรมวันส าคัญทางรัฐพิธี ส่งเสริมให้ประชาชน ทางรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆ ผู้เข้าร่วม ในงานรัฐพิธีและ

และงานพิธีการต่างๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรม งานรัฐพิธี งานพิธีการต่างๆ

ทางรัฐพิธีและงานพิธี และงาน

การต่างๆ พิธีการต่างๆ

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

5.1 แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน)

งบประมาณ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินฯ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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5.1 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

154 โครงการจัดการเลือกต้ัง เพ่ือด าเนินการเลือกต้ัง จัดการเลือกต้ังกรณีครบวาระ 200,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนนายก/ มีสมาชิกสภาเทศบาล ส านักปลัด

สมาชิกสภาเทศบาล ให้มีสมาชิกสภาเทศบาล กรณีเลือกต้ังซ่อม และอ่ืนๆ สมาชิกสภาฯ และนายกเทศมนตรี

และนายกเทศมนตรี และนายกเทศมนตรี ตามท่ีกฎหมายก าหนด ตามท่ี ครบตามจ านวน

ตามท่ีกฎหมายก าหนด กฎหมาย

ก าหนด

155 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 560,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ านวนผู้ท่ี บุคลากรสามารถ ส านักปลัด

และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการท างานรวมท้ัง มีผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน ผ่านการ น าความรู้มาพัฒนา

ในการพัฒนาองค์กร เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง จ านวน 80 คน ประกอบด้วย อบรมและ การท างานได้และ

ทักษะความรู้แก่ผู้เข้า คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา ศึกษาดูงาน ผู้เข้าอบรมและ

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ศึกษาดูงานน าองค์

เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ผู้น าหมู่บ้าน กลุ่ม องค์กรต่างๆ ความรู้มาช่วยพัฒนา

ในพ้ืนท่ี คณะกรรมการต่างๆ ท่ีมี ท้องถ่ินได้

ส่วนในการพัฒนาท้องถ่ิน เป็นต้น

760,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (การพัฒนาบุคลากรและองค์กร/การพัฒนาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานท่ีในการปฏิบัติงาน)

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ 

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

156 จ้างเหมาเอกชนด าเนินการ เพ่ือให้การด าเนินงาน จ้างเหมาเอกชนเพ่ือด าเนินงานใน 2,736,000 2,736,000 2,736,000 2,736,000 2,736,000 ผู้ท่ีได้รับ การด าเนินงาน ส านักปลัด

ในภารกิจต่างๆ ตามอ านาจ ในภารกิจตามอ านาจ ภารกิจต่างๆตามอ านาจหน้าท่ีของ ประโยชน์ ของเทศบาล

หน้าท่ีของเทศบาลต าบล หน้าท่ีของเทศบาลมี เทศบาลต าบล จ านวน 19 คน 1,682 มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิภาพและ เป็นระยะเวลา 12 เดือน อาทิ เช่น ครัวเรือน/ มีประสิทธิผล

มีประสิทธิผล รักษาความสะอาดของถนน อาคาร 3,595 คน

สถานท่ีหรือ ทางเดินและท่ีสาธารณะ 

การรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 

การก าจัด จัดเก็บขยะมูลฝอย 

และส่ิงปฏิกูล ฯลฯ

2,736,000 2,736,000 2,736,000 2,736,000 2,736,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (การพัฒนาบุคลากรและองค์กร/การพัฒนาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานท่ีในการปฏิบัติงาน)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

157 โครงการจัดท าหรือทบทวน เพ่ือให้การจัดเก็บภาษี จัดท าหรือทบทวนหรือปรับปรุง 200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน การจัดเก็บภาษีและ กองคลัง

หรือปรับปรุงแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีฯ ทะเบียนทรัพย์สิน

และทะเบียนทรัพย์สิน ใน ในพ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพ จ านวน 1 ชุด ท่ีจัดเก็บได้ ท่ีมีประสิทธิภาพ

เขตเทศบาลต าบลเขาวัว- และเกิดประสิทธิผล เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน

พลอยแหวน

158 ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม เพ่ือให้อาคาร สถานท่ี ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อาคาร อาคารและสถานท่ี กองช่าง

อาคาร สถานท่ีต่างๆ ต่างๆ ของเทศบาล สถานท่ีต่างๆ ของเทศบาล อาทิเช่น สถานท่ีฯ รองรับการด าเนินงาน

ของเทศบาลต าบลเขาวัว- สามารถรองรับการ อาคารส านักงาน อาคารห้องประชุม ท่ีปรับปรุง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลอยแหวน ด าเนินงานด้านต่างๆ  โรงจอดรถ โรงจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เป็นไปตาม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องน้ า ฯลฯ มาตรฐาน

ท่ีก าหนด

1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (การพัฒนาบุคลากรและองค์กร/การพัฒนาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานท่ีในการปฏิบัติงาน)

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

159 ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์  25,000 25,000   บอร์ด ประชาชน หมู่ 1,2 กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน รับข่าวสารอย่างท่ัวถึง ประจ าหมู่บ้าน กว้าง 1.20 ม. ประชาสัมพันธ์ ต.เขาวัว ได้รับ

ยาว 2.40 ม. พร้อมมีหลังคาคลุม ได้มาตรฐาน ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

จ านวน 2 แห่ง (หมู่ 1,2 ต.เขาวัว) ตามท่ีก าหนด

160 ก่อสร้างศาลาพร้อม เพ่ือให้ประชาชนมีท่ี ก่อสร้าศาลาประชาสัมพันธ์ กว้าง     100,000 ศาลา ประชาชน หมู่ 7 กองช่าง

บอร์ดประชาสัมพันธ์ อ่านหนังสือประจ า 3.00 ม. ยาว 5 ม. พร้อมบอร์ด พร้อมบอร์ด ต.พลอยแหวน

หมู่ 7 ต.พลอยแหวน หมู่บ้านและได้รับ ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 บอร์ด ประชาสัมพันธ์ มีท่ีอ่านหนังสือ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ข่าวสารอย่างท่ัวถึง ตามแบบแปลนเทศบาล ได้มาตรฐาน ประจ าหมู่บ้าน

(บริเวณหน้าบ้านเจ๊ออย) ตามท่ีก าหนด และได้รับข่าวสาร

อย่างท่ัวถึง

0 25,000 25,000 0 100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (การพัฒนาบุคลากรและองค์กร/การพัฒนาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานท่ีในการปฏิบัติงาน)

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

161 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรับทราบปัญหา จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน มีข้อมูลในการจัดท า ส านักปลัด

และต าบล และความต้องการของ 15 หมู่บ้านและเวทีประชาคมระดับ สรุปผล แผนพัฒนาท้องถ่ิน

ประชาชนในพ้ืนท่ีและ ต าบลในเขตเทศบาล 1 เขตเทศบาล การประชุม และสามารถแก้ไข

รวบรวมข้อมูลในการ ปัญหาในท้องถ่ินได้

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

162 ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 จ านวนชุด มีข้อมูลพ้ืนฐานใน ส านักปลัด

พ้ืนฐานในการจัดท าแผน ประกอบการจัดท า ตามจ านวนครัวเรือนท่ีอยู่จริง ข้อมูล การจัดท าแผน

พัฒนาท้องถ่ิน แผนพัฒนาท้องถ่ิน ท่ีส ารวจ พัฒนาท้องถ่ิน

54,000 54,000 54,000 54,000 54,000

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (การพัฒนาระบบข้อมูลและการจัดท าแผนของเทศบาล)

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

163 ฝึกอบรมอาสาสมัคร เพ่ือฝึกอบรมและ จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน อปพร.ท่ีได้รับการ ส านักปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทบทวน อปพร.ให้มี จ านวน 43 คน หรือ ส่ง อปพร. อปพร. ฝึกอบรมมีทักษะ

(อปพร.) ความพร้อมและมี ไปฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีผ่านการ งานความรู้ในการ

ความรู้ในการปฏิบัติ ฝึกอบรม ปฏิบัติป้องกันและ

งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย

บรรเทาสาธารณภัย

164 ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือป้องกันและแก้ไข ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 การด าเนินงาน สามารถป้องกัน ส านักปลัด

สาธารณภัยต่างๆ ปัญหาสาธารณภัย สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 15 ป้องกันและ และแก้ไขปัญหา 

ต่างๆ ในพ้ืนท่ี หมู่บ้าน เช่น ป้องกันและแก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหา สาธารณภัยต่างๆ

อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม สาธารณภัย ได้อย่างมี

อัคคีภัย เป็นต้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

ครอบคลุม

ทุกพ้ืนท่ี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ 

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

165 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ เพ่ือเตรียมความพร้อม ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน อปพร.ท่ีได้รับการ ส านักปลัด

บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ของ อปพร.ในการรับมือ สาธารณภัย ให้กับ อปพร. จ านวน อปพร. ฝึกซ้อมมีทักษะความ

กับสาธารณภัยต่างๆ 43 คน ท่ีผ่านการ รู้ในการปฏิบัติงาน

ท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ซ้อมแผนฯ ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

166 ก่อสร้างป้อมยาม อปพร. เพ่ือให้มีป้อมยามฯ ก่อสร้างอาคาร กว้าง 4 ม. ยาว  - 125,000  -  -  - สมาชิก มีป้อมยามส าหรับ กองช่าง

บริเวณหน้าพ้ืนท่ีโรงเรียน ส าหรับการด าเนิน 4.50 ม.มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า อปพร.ท่ีใช้ การด าเนินกิจกรรม

วัดสระแก้ว (เดิม) หมู่ 7 กิจกรรมในการรักษา 18 ตร.ม.ตามแบบของเทศบาล ประโยชน์ รักษาความสงบ

ต.พลอยแหวน  อ.ท่าใหม่ ความสงบเรียบร้อย พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย จากอาคารฯ เรียบร้อยภายในพ้ืนท่ี

จ.จันทบุรี ภายในพ้ืนท่ี จ านวน 

43 คน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ

งบประมาณ

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

167 โครงการป้องกันและลด เพ่ือป้องกันและลด ต้ังจุดอ านวยความสะดวกแก่  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ได้รับ สามารถป้องกัน ส านักปลัด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง อุบัติเหตุทางถนน ประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ ประโยชน์ และลดอุบัติเหตุ

เทศกาลต่างๆ ในช่วงเทศกาลต่างๆ จ านวน 1 จุด เช่น เทศกาลปีใหม่ จ านวน ในช่วงเทศกาลต่างๆ

เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น 1,682

ครัวเรือน/ 

3,595 คน

0 30,000 30,000 30,000 30,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ

6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

แบบ ผ.022. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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6.1 4,696,000 5,211,000 5,211,000 5,186,000 5,286,000

6.2 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000
6.3 550,000 705,000 580,000 580,000 580,000
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ม.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   -  - 1,581,877  -  - ผู้ได้รับ ประชาชน หมู่ 2 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซ.พลอยแหวน ต.พลอยแหวน และ กว้าง 5 ม. ยาว 412 ม. หนา ประโยชน์ ต าบลพลอยแหวน

16/1ม.2ต.พลอยแหวน ต.ท่าช้างมีถนนส าหรับ 0.15 ม. คิดเป็นเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า จ านวน และต าบลท่าช้าง 

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี การขนส่งสินค้าการ 2,060 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน 301 มีถนนส าหรับการ

(ตรงข้ามส านักสงฆ์) เกษตรและการคมนาคมงานก่อสร้างท้องถ่ิน กรมการปกครอง ครัวเรือน/ ขนส่งสินค้าทาง

เช่ือมต่อต าบลท่าช้าง ท่ีสะดวกรวดเร็ว แบบเลขท่ี ท.1-01 ไม่รวมงานลูกรัง) 453 คน การเกษตรและ

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย การคมนาคม

ท่ีสะดวกรวดเร็ว

2 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลง เพ่ือให้ประชาชนหมู่ 6 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก  -  -  -  - 5,000,000 ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ท่ี 6 กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับ ต าบลเขาวัวและต าบล คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม กว้าง ประโยชน์ ต าบลเขาวัวและ

หน้าผิวจราจรเดิมถนนสาย ท่าช้างมีถนนส าหรับ 6 ม.ยาว 1,405 ม.หนา 0.05 ม. 203 ต าบลท่าช้างมีถนน

สามัคคี–บ้านคลองทราย การขนส่งสินค้าเกษตร คิดเป็นเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 8,430  ครัวเรือน/ ส าหรับการขนส่งสินค้า

หมู่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ และการคมนาคมท่ี ตร.ม.ตามแบบมาตรฐานท้องถ่ินฯ 552 คน การเกษตรและการ

จ.จันทบุรี เช่ือมต่อต าบล สะดวกรวดเร็ว แบบเลขท่ี ท.1-03 พร้อมป้าย คมนาคมท่ีสะดวก

ท่าช้าง อ.เมืองจ.จันทบุรี และปลอดภัย สัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย รวดเร็วและปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลเขาวัว-พลอยแหวน

(แผนงานท่ี 1.1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร/2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

แบบ ผ.02/12. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

117



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ม.5 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. กว้าง 6 ม.  -  -  -  - 2,300,000 ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน ม.5 ม.4 กองช่าง

เสริมเหล็กคลองวังหินด่าน ม.4 ต.เขาวัวมีสะพาน ยาว 27 ม. ตามแบบแปลนของ ประโยชน์ ต.เขาวัว มีสะพานใช้

หมู่ท่ี 5 เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 4 ส าหรับใช้ในการขนส่ง เทศบาล พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 166 ในการขนส่งสินค้า

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ สินค้าการเกษตรและการ จ านวน 1 ป้าย ครัวเรือน/ การเกษตรและการ

จ.จันทบุรี คมนาคมท่ีสะดวก 340 คน คมนาคมท่ีสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย รวดเร็วและปลอดภัย

4 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ม.6 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. กว้าง 6 ม.  -  - 2,300,000  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน ม.6 กองช่าง

เสริมเหล็กคลองท่ากรวด ต.เขาวัว และ ม.2 ต. ยาว 27 ม. ตามแบบแปลนของ ประโยชน์ ต.เขาวัว และ ม.2 

หมู่ท่ี 6 ต.เขาวัว เช่ือมต่อ พลอยแหวน มีสะพาน เทศบาล พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 404 ต.พลอยแหวน

หมู่ท่ี 2 ต.พลอยแหวน ส าหรับใช้ในการขนส่ง จ านวน 1 ป้าย ครัวเรือน/ มีสะพานใช้ในการ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี สินค้าการเกษตรและ 1,005 คน ขนส่งสินค้าเกษตร

การคมนาคมท่ีสะดวก และการคมนาคม

รวดเร็วและปลอดภัย ท่ีสะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

(แผนงานท่ี 1.1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร/2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต้าบลเขาวัว-พลอยแหวน

แบบ ผ.02/12. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

118



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ก่อสร้างถนนลาดยางสอง เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 4 ก่อสร้างถนนลาดยางสองช้ัน กว้าง 1,231,494  -  -  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ท่ี 4 กองช่าง

ช้ัน ซอยฮันน่ีโฮม หมู่ท่ี 4 ต าบลเขาวัวมีถนนส าหรับ 5 ม. ยาว 604 ม. คิดเป็นเน้ือท่ี ประโยชน์ ต าบลเขาวัวมีถนน

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี การคมนาคม ท่ีสะดวก ไม่น้อยกว่า 3,020 ตร.ม.(ตามแบบ 86 หลัง ส าหรับการคมนาคม

รวดเร็วและปลอดภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน) 122 คน ท่ีสะดวกรวดเร็ว

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย และปลอดภัย

6 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 9 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติดคอน  - 2,748,000  -  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ท่ี 9 กองช่าง

ติกคอนกรีต ซ.นิยมานุสร 1 ต าบลเขาวัวมีถนนส าหรับ กรีต กว้าง 5 ม. ยาว 1,000  ม. ประโยชน์ ต าบลเขาวัวมีถนน

หมู่ท่ี 9 ต.ขาวัว อ.ท่าใหม่ การคมนาคม ท่ีสะดวก หนา 0.03 ม.พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 365 หลัง ส าหรับการคมนาคม

จ.จันทบุรี รวดเร็วและปลอดภัย 5,000 ตร.ม.(ตามแบบกรมส่งเสริม 711 คน ท่ีสะดวกรวดเร็ว

การปกครองท้องถ่ิน) พร้อมติดต้ัง และปลอดภัย

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

(แผนงานท่ี 1.1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร/2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02/12. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

119



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ม.4 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. กว้าง 6 ม.  -  -  -  - 1,500,000 ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน ม.4 กองช่าง

เสริมเหล็กคลองท่ากรวด ต.เขาวัว  มีสะพานใช้ ยาว 15 ม. ตามแบบแปลนของ ประโยชน์ ต.เขาวัวมีสะพานใช้

หมู่ 4, 5 ต.เขาวัว ส าหรับใช้ในการขนส่ง เทศบาล พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 86 ในการขนส่งสินค้า

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี สินค้าการเกษตรและ จ านวน 1 ป้าย ครัวเรือน/ เกษตรและการคมนา

(บริเวณฝายน้ าล้น) การคมนาคมท่ีสะดวก 122 คน คมท่ีสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็วและปลอดภัย และปลอดภัย

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือส่งเสริมการ ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟัลท์ติก  -  - 2,340,000  -  - ผู้ได้รับ สามารถส่งเสริม กองช่าง

โดยลงพาราแอสฟัลท์ติก ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี คอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิม  ประโยชน์ การท่องเท่ียว

คอนกรีต ถนนรัตนวิถี หนาเฉล่ีย 0.05 ม. ช่วงท่ี 1 กว้าง จ านวน ในพ้ืนท่ีได้

เช่ือมเข้าซอย 9 5.00 ม. ยาว 570 ม. ช่วงท่ี 2 143

(บ่อน้ าศักด์ิสิทธ์ิ) หมู่ท่ี 6 กว้าง 5 ม. ยาว 310 ม. หรือมี ครัวเรือน/ 

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม. 270 คน
จ.จันทบุรี (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน

กรมการปกครอง เลขท่ีท.1-03) 

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

(แผนงานท่ี 1.1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร/2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลเขาวัว-พลอยแหวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
แบบ ผ.02/12. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

120



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือส่งเสริมการ ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟัลท์ติก   -  - 1,700,000  -  - ผู้ได้รับ สามารถส่งเสริม กองช่าง

โดยลงพาราแอสฟัลท์ติก ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี คอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิม ประโยชน์ การท่องเท่ียว

คอนกรีต ซอยข้ึนวัด หนาเฉล่ีย 0.05 ม.ช่วงท่ี 1 กว้าง จ านวน ในพ้ืนท่ีได้

เขาพลอยแหวน หมู่ท่ี 4 12 ม. ยาว 25 ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 83

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ 5.00 ม. ยาว 580 ม.หรือมีพ้ืนท่ี ครัวเรือน/ 

จ.จันทบุรี ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. 201 คน

(ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน

กรมการปกครอง เลขท่ีท.1-03) 

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย 

เทศบาลต้าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

(แผนงานท่ี 1.1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร/2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า และงานอาคาร /การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ.02/12. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 ก่อสร้างฝายน้ าล้นบ้านวังพอก เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 9 ก่อสร้างฝายน้ าล้น จ านวน 2 แห่ง 1,173,600  -  -  -  -  -ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 9 กองช่าง

2 แห่ง หมู่ 9 ต.เขาวัว ต าบลเขาวัว มีแหล่งน้ า จุดท่ี 1 บริเวณคลองก ายาน ประโยชน์ ต.เขาวัว มีแหล่งน้ า

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ใช้ในการอุปโภคและ หมู่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 365 ใช้ในการอุปโภค

(บริเวณคลองก ายานและ การเกษตรอย่างเพียงพอ จุดท่ี 2 บริเวณคลองเขาหินขาว ครัวเรือน/ และการเกษตรอย่าง

บริเวณคลองเขาหินขาว) และเพ่ือป้องกันภัยแล้ง หมู่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 711 คน เพียงพอและสามารถ

โดยฝาย 2 แห่ง มีขนาด สันฝายสูง ป้องกันภัยแล้งได้

1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. 

กว้าง 12 ม. ตามแบบแปลน

กรมการปกครอง ท.4-01 

พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

11 ขุดลอกหนองต้ัวล้ง เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 4ฯ ขุดลอกสระน้ าหนองต้ัวล้ง พ้ืนท่ี  -  -  -  - 2,650,000 ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 4ฯ กองช่าง

หมู่ 4 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ มีน้ าเพ่ือการอุปโภค โดยเฉล่ีย 6 ไร่ ตามแบบแปลน ประโยชน์ มีน้ าเพ่ือการอุปโภค

จ.จันทบุรี และการเกษตรอย่าง ของเทศบาลฯ พร้อมติดต้ังป้าย 86 ครัวเรือน และการเกษตร

เพียงพอ โครงการ จ านวน 1 ป้าย 122 คน อย่างเพียงพอ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

(แผนงานท่ี 1.1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร/2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร)

1.2 แผนงานการเกษตร (การจัดให้มีแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต้าบลเขาวัว-พลอยแหวน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
แบบ ผ.02/12. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชน หมู่ท่ี ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล 4,167,900  -  -  -  - ผู้ท่ีได้รับ ประชาชน หมู่ 1, กองช่าง

แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก 1,2,5,7 ต.เขาวัว ขนาดใหญ่มาก ขนาด 45 ลบ.ม. ประโยชน์ 2,5,7 ต.เขาวัว 

ตามแบบมาตรฐาน มีน้ าเพ่ือการอุปโภค ตามแบบกรมทรัพยากรน้ า หมู่ท่ี 1 153 หลัง มีน้ าเพ่ือการอุปโภค

กรมทรัพยากรน้ า และบริโภคอย่าง ต.เขาวัว ฯ จ านวน 1 แห่ง พร้อม 458 คน และบริโภคอย่าง

หมู่ท่ี 1 ต.เขาวัว เพียงพอ ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เพียงพอ

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานการเกษตร (การจัดให้มีแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

(แผนงานท่ี 1.1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร/2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร)

แบบ ผ.02/12. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างลานกีฬาขนาดกว้าง 23 ม.  - 650,000  -  -  - ผู้ได้รับ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

อเนกประสงค์ต้านยาเสพติด สถานท่ีออกก าลังกาย ยาว 38 ม.หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างรวม ประโยชน์ ออกก าลังกายและ

บ้านต้ัวล้ง หมู่ท่ี 2 ต.เขาวัว และเพ่ือให้สุขภาพ ไม่น้อยกว่า 874 ตร.ม. ตามแบบ จ านวน ท ากิจกรรมส่งเสริม

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ร่างกายแข็งแรง แปลนเทศบาล พร้อมป้ายโครงการ 184 สุขภาพต่าง ๆ

จ านวน 1 ป้าย ครัวเรือน/ 

459 คน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การพัฒนากีฬาและนันทนาการ)

งบประมาณ

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

(แผนงานท่ี 1.1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร/2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร)

เทศบาลต้าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

แบบ ผ.02/12. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือป้องกันเฝ้าระวัง ติดต้ังกล้องวงจรปิด(CCTV) จ านวน 998,000  -  -  -  - ผู้ได้รับ สามารถป้องกัน ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติด กิจกรรม และแก้ไขปัญหา 8 ตัว ในเขตเทศบาลต าบลเขาวัว- ประโยชน์ เฝ้าระวังและแก้ไข

การป้องกันและเฝ้าระวัง ยาเสพติดในพ้ืนท่ี พลอยแหวน ดังน้ี 1.บริเวณทางเข้า จ านวน ปัญหายาเสพติด

โดยการติดต้ังกล้อง ให้มีประสิทธิภาพ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง 1,668 ในพ้ืนท่ีได้อย่าง

วงจรปิด (CCTV) (CPAC) หมู่ 2 ต.พลอยแหวน ครัวเรือน/ มีประสิทธิภาพ

2.บริเวณปากซอยทางเข้าบ่อน้ า 3,584 คน

ศักด์ิสิทธ์ิ หมู่ 6 ต.พลอยแหวน

3.บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลฯ

หมู่ 2 ต าบลเขาวัว 4.บริเวณตลาด

แม่พิมพ์ หมู่ 4 ต าบลเขาวัว  

5.บริเวณศาลาอุตตะโมท หมู่ 5

ต.เขาวัว 6.บริเวณประปาหมู่บ้าน

หมู่ 6 ต.เขาวัว 7.บริเวณป้อม อพปร.

หมู่ 9 ต.เขาวัว 8.บริเวณซอย

นิยมานุสร 6 หมู่ 9 ต.เขาวัว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.3 แผนงานสาธารณสุข (การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี...ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

(แผนงานท่ี 1.1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร/2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02/12. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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1.1 1,231,494 2,748,000 7,921,877 0 8,800,000

1.2 5,341,500 0 0 0 2,650,000

2.2 0 650,000 0 0 0

2.3 998,000 0 0 0 0
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ท่ี เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 แผนงานบริหาร ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดังน้ี 42,500     ส านักปลัด

งานท่ัวไป ส่ิงก่อสร้าง โฆษณาและ 1.เคร่ืองมัลติเมียเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ งบเทศบาล
เผยแพร่ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 

รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

ของส านักงบประมาณ (มกราคม 2561)

2 แผนงานบริหาร ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ดังน้ี 23,000     ส านักปลัด

งานท่ัวไป ส่ิงก่อสร้าง ส านักงาน 1.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน งบเทศบาล

หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 13,000 BTU จ านวน 1 ตัว 

ราคา 23,000 บาท รายละเอียดตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ 

(มกราคม 2561)

2.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน 114,000     ส านักปลัด

หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) งบเทศบาล

ขนาด 50,000 BTU จ านวน 2 ตัว ราคา

ตัวละ 57,000 บาท รายละเอียดตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ

(มกราคม 2561)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

งบประมาณ

แบบ ผ.032. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ท่ี เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 แผนงานบริหาร ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี  51,000 51,000 51,000  - ส านักปลัด/

งานท่ัวไป ส่ิงก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ 1.คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล กองคลัง

น้อยกว่า 19 น้ิว)จ านวน 9 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ

17,000 บาท (ปีละ 3 เคร่ือง) โดยใช้เกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประจ าปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลฯ

2.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน   16,000   ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 16,000  บาท งบเทศบาล

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562 

ของกระทรวงดิจิทัลฯ

3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 9  7,500 7,500 7,500  - ส านักปลัด/

เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท (ปีละ 3 เคร่ือง) โดยใช้ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล กองคลัง

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลฯ

4. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์  700 700 700  - ส านักปลัด

(Smart Card Reader) จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล

700 บาท (ปีละ 1 เคร่ือง) โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตร์ ประจ าปี 

2562 ของกระทรวงดิจิทัลฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

บัญชีครุภัณฑ์

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.032. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.03
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ท่ี เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 แผนงานเคหะ ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ 1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล  22,000    กองช่าง

และชุมชน ส่ิงก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 22,000  บาท งบเทศบาล

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562

ของกระทรวงดิจิทัลฯ

5 แผนงานเคหะ ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดังน้ี   2,400,000   ส านักปลัด

และชุมชน ส่ิงก่อสร้าง ยานพาหนะ 1.รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร งบกรมส่งเสริมฯ

และขนส่ง กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ 

แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน

รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

ของส านักงบประมาณ (ธันวาคม 2561)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

แบบ ผ.032. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.03
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 
  1. ขั้นตอนการจัดท าแผน : เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
   2. ขั้นตอนการน าไปใช้ : สามารถด าเนินการให้บรรลุในแต่ละยุทธศาสตร์ได้มากน้อยเพียงใด 
  3. ขั้นตอนการประเมินผล 

ส าหรับการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ใช้รูปแบบแนวทางการพิจารณา 
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ด่วนที่สุด 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์ 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 จุดยืนทางยทุธศาสตร์  5 คะแนน 
3.8 แผนงาน  5 คะแนน 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 คะแนน 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ มีดังนี้ 
  1. ขั้นตอนการจัดท าแผน : เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
  2. ขั้นตอนการน าไปใช้ : สามารถน าโครงการไปตั้งงบประมาณด าเนินการได้มากน้อยเพียงใด 
   3. ขั้นตอนการประเมินผล     

ส าหรับแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการใช้รูปแบบแนวทางการพิจารณา  
ติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

5.1 ความชัดเจนของซื่อโครงการ 5 คะแนน 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 

/5.3 เป้าหมาย… 
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5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 5 คะแนน 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5 คะแนน 

     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
        5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
     5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 5 คะแนน 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สองคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    ก าหนดเครื่องมือที่ใช้วัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใช้รูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมิน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ซึ่งเป็นระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ที่ท าให้ได้รับทราบข้อมูลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติเป็นปัจจุบันมากที่สุดประกอบกับคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวนชุดปัจจุบัน ได้ก าหนดให้ใช้รูปแบบนี้เป็นหนึ่งใน
แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้ในคราวการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 
19 ตุลาคม 2560  ระบบ e-plan นี้ยังคงใช้อยู่ในถึงปัจจุบัน  

ซึ่งระบบดังกล่าวนี้จะท าให้การติดตามและประเมินผลข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน และ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้อย่างเป็นปัจจุบัน ท าให้การน าแผน  
พัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
   4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
    ส่งเสริมให้เวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการใช้งบประมาณของหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาในการด าเนินกิจกรรมที่
หมู่บ้านหรือต าบลมีศักยภาพที่สามารถจัดท าได้เอง ท าให้สามารถลดจ านวนโครงการและงบประมาณที่ท้องถิ่น
จะต้องน าไปพัฒนา พร้อมทั้งบูรณาการการจัดท าแผนในระดับต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยประสาน
ให้จัดท าแผนไปในคราวเดียวกัน ซึ่งจะท าให้ประหยัดงบประมาณในการด าเนินการและเพ่ือจะได้ข้อสรุปร่วมกัน    
ท าให้สามารถเสนอแผนงานและโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนภูมิภาค
และส่วนกลางได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดของแต่ละหน่วยงานนั้นๆ 
 
 

/4.2 ข้อสังเกต…ุ 
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   4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
ข้อสังเกตุ : ผลจาการพัฒนาในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมาเทศบาลได้ด าเนินการพัฒนาใน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาคุณถาพชีวิตและสังคม และการพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยได้
เน้นในการใช้งบประมาณใน 3 ด้านนี้เป็นหลัก ซึ่งใน 3 ด้านที่เหลือ ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการท่องเที่ยว และด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เทศบาลได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการรองลงมา 
เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่มีความต้องการ ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่ เพราะปัจจุบันระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานยังตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ยังไม่เพียงพอ จึงท าให้การพัฒนาและการใช้จ่ายงบประมาณ
ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมทุกด้านและครอบคลุมประเด็นปัญหาต่างๆ 

ข้อเสนอแนะ : เทศบาลควรตั้งงบประมาณด าเนินการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้านและ 
ครอบคลุมประเด็นปัญหา โดยจัดสรรงบประมาณในแต่ละด้านให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาด้านต่างๆ ของ
เทศบาล มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนาในระดับต่างๆ 
 

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


	11
	เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (ห้าปี) (พ.ศ. 2561-2565)
	1
	1. ปกหน้าแผนพัฒนาห้าปี 61-65_ok
	2. คำนำ สารบัญ แผนพัฒนาห้าปี 61-65_ok
	คำนำ
	หน้า
	ส่วนที่  1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

	3.ส่วนที่ 1_ok

	2
	๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๒.๑ วิสัยทัศน์
	“มั่นคงในหลักการ ทำงานเพื่อท้องถิ่น ท้องที่”
	๒.๒ ยุทธศาสตร์
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	๒.๓ เป้าประสงค์
	๒.๔ ตัวชี้วัด
	15. จำนวน  อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรม ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	๒.๕ ค่าเป้าหมาย
	๒.๖ กลยุทธ์
	(1.1) การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ และงานอาคาร
	(1.2) การพัฒนาระบบจราจร
	/ส่วนที่ 3...

	3
	1. ปกหน้าแผนพัฒนาห้าปี 61-65_ok
	2. คำนำ สารบัญ แผนพัฒนาห้าปี 61-65_ok
	คำนำ
	หน้า
	ส่วนที่  1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

	3.ส่วนที่ 1_ok
	4.ส่วนที่ 2_ok
	๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๒.๑ วิสัยทัศน์
	“มั่นคงในหลักการ ทำงานเพื่อท้องถิ่น ท้องที่”
	๒.๒ ยุทธศาสตร์
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	๒.๓ เป้าประสงค์
	๒.๔ ตัวชี้วัด
	15. จำนวน  อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรม ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	๒.๕ ค่าเป้าหมาย
	๒.๖ กลยุทธ์
	(1.1) การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ และงานอาคาร
	(1.2) การพัฒนาระบบจราจร
	/ส่วนที่ 3...

	5.ส่วนที่ 3_ok
	6.ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ (แบบ ผ.01)_ok
	ผ.01_61-65

	7.ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ (แบบ ผ.02)_ok
	ผ.02_ย 1
	ผ.02_ย 2
	ผ.02_ย 3
	ผ.02_ย 4
	ผ.02_ย 5
	ผ.02_ย 6

	8.ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ (แบบ ผ.02_1)_ok new
	ผ.02_1_61-65

	9.ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ (แบบ ผ.03_ครุภัณฑ์)_ok
	ผ.03_61-65

	10.ส่วนที่ 4 การติดตามประเมินผล_ok



