
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 





 

 คำนำ 

  การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือที่จำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู
โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ 
(feedback) เก่ียวกับการดำเนินงานโครงการ ปญหาที่กำลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไมมี
ระบบการติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดำเนินงานใหลุลวง คาใชจายในโครงการสูงเกินกวา
ที่กำหนดไว เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน และปญหาอ่ืน ๆ ซึ่งในทางตรงกันขามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ในการดำเนินงานดานตาง ๆ และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอกลุมเปาหมายของโครงการ 

ในสวนของ “การประเมินผล” น้ัน เปนสิ่งหน่ึงที่จำเปนสำหรับการดำเนินงานเชนเดียวกันกับการติดตาม 
เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง  แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินงานซึ่งขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนพัฒนาจึงเปนสิ่งบงช้ีวาแผนพัฒนาที่กำหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม 
อยางไร ซึ่งเปนตัวช้ีวัดวาโครงการที่ไดดำเนินการไปแลวน้ันประสบผลเปนอยางไร นำไปสูความสำเร็จตามแผนพัฒนาที่
กำหนดไวหรือไม 

ดังน้ัน การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจึงมีความสำคัญอยางย่ิง ตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพราะเปนการตรวจสอบดูวาการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการมีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร   
(งบประมาณ) เพียงใด โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไวหรือไม ซึ่งผล
ที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปปรับปรุง แกไข และพัฒนา
กระบวนการตาง ๆ ในการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
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วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลเขาววั-พลอยแหวน
“มั่นคงในหลักการ ทํางานเพื่อทองถ่ิน ทองที่”

พันธกิจ ของเทศบาลตําบลเขาววั-พลอยแหวน
1. จัดใหมีระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่มี

ประสิทธิภาพและเพียงพอ ตอความตองการของทองถ่ิน
2. จัดใหมีการสงเคราะหแกผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส
3. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
4. สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
5. สนับสนุนระบบสาธารณสุขมูลฐานชุมชน พรอมทั้งจัดใหมีการปองกันกันและระงับ

โรคติดตอ
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6. สงเสริมสนับสนุนกลุมและองคกรตาง ๆ ในชุมชน
7. สงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาอบรม
8. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
9. พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่และสงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยวในระดับตาง ๆ
10. สงเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
11. บริหารองคกรดวยระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการให

ประชาชน มีสวนรวม ในการตัดสินใจ การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพื่อใหเกิดความโปรงใส
ในการบริหารงานทองถ่ิน
12. จัดใหมีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวนไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทาง 
การพัฒนายุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตร 1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร 2. การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร 3. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ยุทธศาสตร 4. การพัฒนาดานการทองเที่ยว
ยุทธศาสตร 5. การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
ยุทธศาสตร 6. การพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการ
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แบบ ผ.01

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน ทาใหม จ.จันทบุรี

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

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชมุชน 22 8,116,476.75 22 10,271,000.00 41 32,144,177.00 30 10,805,000.00 26 16,673,000.00 141 78,009,653.75

แผนงานการเกษตร 5 6,111,500.00 2 661,000.00 7 2,275,000.00 5 1,960,000.00 7 5,700,000.00 26 16,707,500.00

27 14,227,976.75 24 10,932,000 48 34,419,177 35 12,765,000 33 22,373,000 165 89,170,153.75

2.การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสขุ 9 1,552,752.00 8 834,752.00 8 834,752.00 8 959,752.00 8 959,752.00 41 5,141,760.00

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 4 260,000.00 5 290,000.00 5 290,000.00 5 290,000.00 5 290,000.00 24 1,420,000.00

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 0 0 3 750,000.00 3 750,000.00 3 20,100,000.00 2 100,000.00 11 21,700,000.00

แผนงานงบกลาง 3 6,313,200.00 3 6,313,200.00 3 7,159,200.00 3 7,483,200.00 3 7,807,200.00 15 35,076,000.00

16 8,125,952.00 19 8,187,952.00 19 9,033,952.00 19 28,832,952.00 18 9,156,952.00 91 63,337,760.00

3.การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานเคหะและชมุชน 3 240,000.00 3 240,000.00 4 740,000.00 4 1,740,000.00 4 1,240,000.00 18 4,200,000.00

3 240,000.00 3 240,000.00 4 740,000.00 4 1,740,000.00 4 1,240,000.00 18 4,200,000.00

4.การพฒันาด้านการทอ่งเท่ียว
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 2 2,030,000.00 2 2,030,000.00 2 2,030,000.00 2 2,030,000.00 3 2,580,000.00 11 10,700,000.00

2 2,030,000.00 2 2,030,000.00 2 2,030,000.00 2 2,030,000.00 3 2,580,000.00 11 10,700,000.00
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ยุทธศาสตร

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

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

5.การพฒันาด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี
และภมิูปัญญาท้องถ่ิน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 5 500,000.00

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 5 500,000.00

2 200,000.00 2 200,000.00 2 200,000.00 2 200,000.00 2 200,000.00 10 1,000,000.00

6.การพัฒนาดานการเมืองการบริหารจดัการ
แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5 4,696,000.00 6 5,211,000.00 6 5,211,000.00 5 5,186,000.00 6 5,286,000.00 28 25,590,000.00

แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 3 550,000.00 5 705,000.00 6 754,000.00 6 754,000.00 6 754,000.00 26 3,517,000.00

แผนงานเคหะและชมุชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 2 54,000.00 2 54,000.00 2 54,000.00 2 54,000.00 2 54,000.00 10 270,000.00

10 5,300,000.00 13 5,970,00.00 13 5,932,000.00 12 5,994,000.00 14 6,094,000.00 64 29,377,000.00

รวมทั้งสิ้น 60 30,123,928.75 63 27,559,952.00 88 52,355,129.00 74 51,561,952.00 74 41,643,952.00 359 197,784,913.75

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (ตามแบบ ผ.01)

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน ทาใหม จ.จันทบุรี (ตอ)
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โครงการและงบประมาณท่ีดําเนินการในปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร, โครงการ
งบประมาณ

ตามเทศบญัญติั/    

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 16 12,453,800.00

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 12 7,822,000.00

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 1 50,000.00

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการทองเที่ยว 1 0.00

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 2 70,000.00

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการ 7 4,348,000.00

รวม 39 24,743,800.00
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รายละเอียดโครงการที่ต้ังงบประมาณดําเนินการ (เทศบัญญัติ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยสังเขป (ตามแบบ ผ.02 และ ผ.02/1) (ตอ)

โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว แหลงที่มางบประมาณ

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ขางโรงยางเชื่อมตอถนนสายแมพิมพ หมู 4 ต.เขาวัว อ.ทาใหม       
จ.จันทบุรี

62,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป

2 โครงการกอสรางถนนลาดยางสองชั้น พรอมฝงทอระบายนํ้า ซอยหนาเขาเชื่อมตอ ซอยพลอยแหวน 12 หมู 7 
ต.พลอยแหวน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

289,900 เงินอุดหนุนท่ัวไป

3 โครงการกอสรางถนนลาดยางสองชั้น ซ.ฮันน่ีโฮม หมู 4 ต.เขาวัว อ.ทาใหม  จ.จันทบุรี 355,500 เงินอุดหนุนท่ัวไป

4 โครงการกอสรางถนนลาดยางสองชั้น ซอยนิยมานุสร 10 (บานเจนุช) หมู 9 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี (แผนฯ 
แกไข คร้ังท่ี 3/2562)

292,500 เงินอุดหนุนท่ัวไป

5 โครงการกอสรางถนนลาดยางสองชั้น ซอยนิยมานุสร 4 (บานเจพา) หมู 9 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี (แผนฯ 
แกไข คร้ังท่ี 3/2562)

292,500 เงินอุดหนุนท่ัวไป

6 โครงการกอสรางถนนลาดยางสองชั้น ซอยบานนกเต็น ถ.สุขุมวิท ซอย 4 หมู 9 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 344,800 เงินอุดหนุนท่ัวไป

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟลทติกคอนกรีต ทับหนาผิวจราจรเดิม ซอยพลอยแหวน 13/1 หมู 1ต.
พลอยแหวน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

280,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟลทติกคอนกรีตทับหนาผิวจราจรเดิม ซอยพลอยแหวน 31  หมู 4 ต.พลอย
แหวน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี (แผนฯ แกไข คร้ังท่ี 3/2562)

227,600 เงินอุดหนุนท่ัวไป
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โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว แหลงที่มางบประมาณ
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟลทติกคอนกรีตทับหนาผิวจราจรเดิมถนนหลังศาลเจาหวยระกํา ผานหนา

บานอาจารยอรุณ หมู 6 ต.พลอยแหวน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
140,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป

10 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถ.หลังบานนายสายัณห หมู 6 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี (แผนฯ แกไข คร้ัง
ท่ี 3/2562)

356,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป

11 โครงการปรับปรุงหรือซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 100,000

(เดิม 180,000 บาท  
โอนลด 80,000 บาท)

เงินอุดหนุนท่ัวไป

12 โครงการขุดเจาะบอบาดาล (บริเวณศาลาเขานอย หมูท่ี 6 ต.พลอยแหวน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี) 125,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป
13 โครงการขุดเจาะบอบาดาล (บริเวณประปาหมูบาน) หมูท่ี 8 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 125,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป
14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยขึ้นวัดเขาพลอยแหวน หมูท่ี 4 ต.พลอยแหวน 

อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
1,700,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายบานหนองคลา-บานคลองทราย หมูท่ี 6 ต.เขาวัว 
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

5,423,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนรัตนวิถี เชื่อมเขาซอย 9 (บอนํ้าศักด์ิสิทธิ)์ หมูท่ี 6 
ต.พลอยแหวน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

2,340,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
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โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว แหลงที่มางบประมาณ
17 โครงการควบคุมและปองกันโรคติดตอในพื้นท่ี 100,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป
18 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ 60,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป
19 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ 12,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป
20 โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสขุ 300,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป
21 อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี

(ท่ีทําการปกครองจังหวัดจันทบุรี)
100,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป

22 โครงการอบรมพัฒนาสตรีอาสาเพื่อเสริมสรางครอบครัวเขมแข็งและชุมชนแข็งแรง 30,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป
23 โครงการอบรม สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ 40,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป
24 โครงการสงเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนทต.เขาวัว-พลอยแหวน 20,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป
25 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อการกีฬาและนันทนาการ 20,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป
26 สนับสนุนเบีย้ยังชีพแกผูสูงอายุ 5,934,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป
27 สนับสนุนเบีย้ยังชีพแกคนพิการ 1,152,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป
28 สนับสนุนเบีย้ยังชีพแกผูปวยเอดส 54,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป
29 สงเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาความสะอาด และความเรียบรอยของชุมชน 50,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป

-9-



โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว แหลงที่มางบประมาณ

30 โครงการสงเสริมการทองเท่ียวในเทศกาลตรุษจีน งานปดทองพระพุทธบาทจําลอง 0

(เดิมต้ังไว 40,000 บาท 
โอนลด 40,000 บาท

เงินอุดหนุนท่ัวไป

31 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางรัฐพิธีและงานพิธีการตางๆ 50,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป

32 สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินการจัดงานวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น และกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
และประเพณีไทย

20,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป

33 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 500,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป

34 โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองคกร 720,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป

35 โครงการจางเหมาเอกชนดําเนินการในภารกิจตางๆ ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบล 2,916,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป

36 โครงการจัดทําหรือทบทวนหรือปรับปรุงแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพยสิน ในเขตเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน 100,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป

37 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ 15,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป

38 โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน) 87,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป

39 จัดเวทีประชาคมหมูบานและตําบล 10,000 เงินอุดหนุนท่ัวไป
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ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครัง้ท่ี 1/2563

-การเบิกจา่ยงบประมาณจําแนกตามยทุธศาสตร์ ดงันี ้

ยุทธศาสตร โครงการ การกอหน้ีผูกพัน/
ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 16 12,453,800.00 3 450,110.00

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 12 7,822,000.00 4 3,921,200.00

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 1 50,000.00 0 0.00

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการทองเที่ยว 1 0.00 0 0.00

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 2 70,000.00 1 17,140.00

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการ 6 4,348,000.00 5 2,016,678.54

รวม
39 24,743,800.00 13 6,405,128.54
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รายละเอียดโครงการท่ีเบิกจา่ยงบประมาณ
โครงการ วงเงินตามสัญญา เบิกจายไป

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ขางโรงยางเชื่อมตอถนนสายแมพิมพ  หมู 4 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 62,000.00 62,000.00

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถ.หลังบานนายสายัณห หมู 6 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี (แผนฯ แกไข คร้ังท่ี 
3/2562)

356,000.00
356,000.00

3 โครงการปรับปรุงหรือซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 100,000.00 32,110.00

4 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ 5,934,000.00 3,257,900.00

5 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแกคนพิการ 1,152,000.00 614,400.00

6 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดส 54,000.00 31,500.00

7 โครงการควบคุมและปองกันโรคติดตอในพื้นท่ี 100,000.00 17,400.00

8 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางรัฐพิธีและงานพิธีการตางๆ 50,000.00 17,140.00

9 โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองคกร 720,000.00 516,953.00

10 โครงการจางเหมาเอกชนดําเนินการในภารกิจตางๆ ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบล 2,916,000.00 1,491,000.00

11 โครงการจัดทําหรือทบทวนหรือปรับปรุงแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพยสิน ในเขตเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน 100,000.00 3,040.00

12 โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบานและตําบล 10,000.00 2,500.00

13 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ 15,000.00 3,185.54

รวม 11,569,000.00 6,405,128.54
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป…2563…. (ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563)

ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ         
ท่ีแลวเสร็จ            
(1)

จํานวนโครงการท่ีอยู
ในระหวางดําเนินการ 

(2)

จํานวนโครงการ     
ท่ียังไมไดดําเนินการ 

(3)

จํานวนโครงการ     
ท่ีมีการยกเลิก    

(4)

จํานวนโครงการ  
ท่ีมีการเพิ่มเติม 

(5)

จํานวนโครงการ
ท้ังหมด 

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 3 18.75% 13 81.25% - - - - - - 16 100%

2.การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 4 33.33% 8 66.67% - - - - - - 12 100%

3.การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม - - 1 100% - - - - - - 1 100%

4.การพัฒนาดานการทองเท่ียว - - - - - - 1 100% - - 1 100%

5.การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 1 50.00% 1 50.00% - - - - - - 2 100%

6.การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
จัดการ 5 71.43% 2 28.57% - - - - - - 7 100%

รวม 13 33.34% 25 64.10% - - 1 2.56% - - 39 100%

-13-



โครงการที่อยูระหวางดาํเนินการ 
ยุทธศาสตรที่ 1 1. โครงการกอสรางถนนลาดยางสองช้ัน พรอมฝงทอระบายนํ้า ซอยหนาเขาเช่ือมตอ ซอยพลอยแหวน 12 หมู 7 ต.พลอยแหวน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

2. โครงการกอสรางถนนลาดยางสองช้ัน ซอยฮันน่ีโฮม หมูท่ี 4 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 
3. โครงการกอสรางถนนลาดยางสองช้ัน ซอยนิยมานุสร 10 (บานเจนุช) หมู 9 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี (แผนฯ แกไข ครั้งท่ี 3/2562)
4. โครงการกอสรางถนนลาดยางสองช้ัน ซอยนิยมานุสร 4 (บานเจพา) หมู 9 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี (แผนฯ แกไข ครั้งท่ี 3/2562)
5. โครงการกอสรางถนนลาดยางสองช้ัน ซอยบานนกเต็น ถ.สขุมุวิท ซอย 4 หมู 9 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟลทติกคอนกรีต ทับหนาผิวจราจรเดิม ซอยพลอยแหวน 13/1 หมู 1ต.พลอยแหวน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟลทติกคอนกรีตทับหนาผิวจราจรเดิม ซอยพลอยแหวน 31 หมู 4 ต.พลอยแหวน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 
(แผนฯ แกไข ครั้งท่ี 3/2562)
8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟลทติกคอนกรีตทับหนาผิวจราจรเดิมถนนหลังศาลเจาหวยระกํา ผานหนาบานอาจารยอรุณ หมู 6
ต.พลอยแหวน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
9. โครงการขุดเจาะบอบาดาล (บริเวณศาลาเขานอย หมูท่ี 6 ต.พลอยแหวน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี)
10. โครงการขุดเจาะบอบาดาล (บริเวณประปาหมูบาน) หมูท่ี 8 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยขึ้นวัดเขาพลอยแหวน หมูท่ี 4 ต.พลอยแหวน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
12. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายบานหนองคลา -บานคลองทราย หมูท่ี 6 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
13. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนรัตนวิถี เช่ือมเขาซอย 9 (บอน้ําศักด์ิสิทธิ์) หมูที่ 6 ต.พลอยแหวน 
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
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 ยุทธศาสตรท่ี 2 14. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ
15. โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ
16. โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
17. อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี

(ท่ีทําการปกครองจังหวัจันทบุรี)
18. โครงการอบรมพัฒนาสตรีอาสาเพื่อเสริมสรางครอบครัวเขมแข็งและชุมชนแขง็แรง
19. โครงการอบรมสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
20. โครงการสงเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน ทต.เขาวัว-พลอยแหวน
21. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อการกีฬาและนันทนาการ

 ยุทธศาสตรท่ี 3 22. โครงการสงเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาความสะอาด และความเรียบรอยของชุมชน

โครงการที่อยูระหวางดาํเนินการ (ตอ)
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 ยุทธศาสตรท่ี 5 23. โครงการสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินการจัดงานวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น และกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและ   
ประเพณีไทย

 ยุทธศาสตรท่ี 6 24. โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
25. โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน)

โครงการที่มีการยกเลิกโครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 4 1. โครงการสงเสริมการทองเท่ียวในเทศกาลตรุษจีน งานปดทองพระพุทธบาทจําลอง

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ (ตอ)
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รอยละของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ป 2563 จากทั้งหมด 39 โครงการ ดังน้ี

1. โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ คิดเปนรอยละ  (1339x100) =33.34% 

2. โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ คิดเปนรอยละ (2539x100) =64.10% 

3. โครงการที่มีการยกเลิก คิดเปนรอยละ ( 139x100) =2.56% 
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ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน 
ครั้งที่ 1/2563 ในภาพรวมโดยเฉล่ียแลวอยูในระดับตาง ๆ ดังนี้ 

 - พอใจมากที่สุด (5 คะแนน) 14.84%
 - พอใจมาก (4 คะแนน) 32.99%
 - พอใจ (3 คะแนน) 29.45%
 - พอใจนอย (2 คะแนน)  14.14% 
 - พอใจนอยที่สุด (1 คะแนน) 8.58%
 - รวม 100%
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ความพงึพอใจแยกตามยทุธศาสตร์ ดงันี ้
ยุทธศาสตร ระดับความพึงพอใจ

(คะแนนเฉล่ีย/
จากคะแนนเต็ม 10)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 7.11

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสังคมและคณุภาพชีวิต 6.88

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 7.04

ยุทธศาสตรที ่4 การพัฒนาดานการทองเทีย่ว 6.75

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

7.00

ยุทธศาสตรที ่6 การพัฒนาดานการเมอืง การบริหารจัดการ 6.68
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รายการจัดซื้อครุภัณฑในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามแบบ ผ.03)
ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายที่ดําเนินการจริง 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณท่ีดําเนินการจริง ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลักต้ังไว เบิกจาย

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป /
งานบริหารท่ัวไป

ครุภัณฑฯ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพ่ือใหมีคอมพิวเตอร
เพียงพอสําหรับใชงาน

จัดซ้ือคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา  19 
นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง

51,000 49,500 มีคอมพิวเตอรสําหรับใช
งานเพียงพอ

สํานักปลัด

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป /
งานบริหารท่ัวไป

ครุภัณฑฯ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพ่ือใหมีเคร่ืองพิมพฯ
เพียงพอสําหรับใชงาน

จัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 
LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

2,600 0 อยูระหวางการ
ดําเนินการ

สํานักปลัด

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป /
งานบริหารท่ัวไป

ครุภัณฑฯ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพ่ือใหมีเครื่องสํารองไฟ
เพียงพอสําหรับใชงาน

จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 
VA จํานวน 3 เครื่อง

7,500 7,350 มีเครื่องสํารองไฟสําหรับ
ใชงานเพียงพอ

สํานักปลัด

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป /
งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑฯ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใหตูใสเอกสารเพียงพอ
สําหรับใชงาน

จัดซ้ือตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก 
จํานวน 7 ตู

25,900 0 อยูระหวางการ
ดําเนินการ

กองคลัง

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป /
งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑฯ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพ่ือใหมีคอมพิวเตอร
เพียงพอสําหรับใชงาน

จัดซ้ือคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา  19 
นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

34,000 0 อยูระหวางการ
ดําเนินการ

กองคลัง

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป /
งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑฯ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพ่ือใหมีเครื่องสํารองไฟ
เพียงพอสําหรับใชงาน

จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 
VA จํานวน 5 เครื่อง

12,500 0 อยูระหวางการ
ดําเนินการ

กองคลัง

7 แผนงานเคหะชุมชน/งาน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะฯ

ครุภัณฑฯ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพ่ือใหมีคอมพิวเตอร
เพียงพอสําหรับใชงาน

จัดซ้ือคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา  19 
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

17,000 0 อยูระหวางการ
ดําเนินการ

กองชาง

8 แผนงานเคหะชุมชน/งาน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะฯ

ครุภัณฑฯ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพ่ือใหมีเครื่องสํารองไฟ
เพียงพอสําหรับใชงาน

จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 
VA จํานวน 1 เครื่อง

2,500 0 อยูระหวางการ
ดําเนินการ

กองชาง

รวม - 153,000 56,850 - -
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ภาคผนวก



 โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยขึ้นวัดเขาพลอยแหวน หมูท่ี 4 ต.พลอยแหวน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ผูรับจางคือ หจก พี แอนด พี ซีวิล ตามสัญญาจางเลขท่ี 16/2563 ลงวันท่ี 14 เมษายน 2563 กําหนดสงมอบภายในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 

งบประมาณ 2,340,000 บาท (วงเงินตามสัญญา 1,805,000 บาท) อยูระหวางดําเนินการ

2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายบานหนองคลา -บานคลองทราย หมูท่ี 6 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ผูรับจางคือ หจก จันทรบูรพัฒนกิจ ตามสัญญาจางเลขท่ี 18/2563 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 กําหนดสงมอบภายในวันท่ี 15 มิถนุายน 2563 

งบประมาณ 5,423,000 บาท (วงเงินตามสัญญา 4,988,000 บาท) อยูระหวางดําเนินการ

3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนรัตนวิถี เชื่อมเขาซอย 9 (บอนํ้าศักด์ิสิทธิ์) หมูท่ี 6 ต.พลอยแหวน อ.ทาใหม 
จ.จันทบุรี

ผูรับจางคือ หจก พี แอนด พี ซีวิล ตามสัญญาจางเลขท่ี 17/2563 ลงวันท่ี 14 เมษายน 2563 กําหนดสงมอบภายในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 
งบประมาณ 1,700,000 บาท (วงเงินตามสัญญา 1,094,470 บาท) อยูระหวางดําเนินการ
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โครงการที่ดาํเนินการต่อเน่ืองในปี 2563
 โครงการที่ไดรับเงินอดุหนนุเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (กอสรางและปรับปรุงระบบประปาหมูบาน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดําเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ 8 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี งบประมาณที่ไดรับอุดหนุน 1,755,600 บาท_ปจจุบัน :  
อยูระหวางการดําเนินการ กอสรางตามแบบที่แกไข

รายการเบิกจาย
1.คาชดใชคาเสียหายที่ตองจายใหกับคูสัญญาตามโครงการประปาหมูบาน (แบบดาลขนาดกลาง) หมูที่ 8 ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม 

จังหวัดจันทบุรี (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปงบประมาณ 2560) จํานวนเงิน 248,075.37 บาท
2.โครงการร้ือถอนหอถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศกเมตร ของระบบประปาหมูบาน (แบบดาลขนาดกลาง) บานหนองปรือ หมูที่ 8

ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัหจันทบุรี (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปงบประมาณ 2560) จํานวนเงิน 52,296.00 บาท
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 โครงการที่กันเงิน (จากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดําเนินการตอเน่ืองในปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รถยนตสวนกลาง) จํานวน 2 คัน งบประมาณ 1,736,000 บาท (ดําเนินการแลวเสร็จ)

ผูรับจางคือ บจ.วี อาร พี ออโตโมบิล ตามสัญญาจางเลขท่ี 1/2563 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2562 กําหนดสงมอบภายในวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 งบประมาณ 1,736,000 
บาท (วงเงินตามสัญญา 1,531,600 บาท)  จํานวน 2 คัน

2.โครงการกอสรางถนนลาดยางสองชั้น ซ.พลอยแหวน 13/2 หมูท่ี 1 ตําบลพลอยแหวน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 345,000 บาท (อยูระหวางดําเนินการ)
3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟลทติกคอนกรีต ซ.หลังตลาดแมพิมพ (ซอยสุขุมวิท) หมูท่ี 4 ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 

930,000บาท (ดําเนินการแลวเสร็จ)
ผูรับจางคือ บจ. เอ็น พี ซี การโยธา ตามสัญญาจางเลขท่ี 7/2563 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 กําหนดสงมอบภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2562  งบประมาณ 

930,000 บาท (วงเงินตามสัญญา 919,000 บาท)
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4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงแอสฟทติกคอนกรีต ถนนสายบานหนองคลา-บานคลองทราย (เสนทางไปพันธมิตร) หมูที่ 6 ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
งบประมาณ 668,000 บาท (ดําเนินการแลวเสรจ็)

ผูรับจางคือ บจ. เอ็น พี ซี การโยธา ตามสัญญาจางเลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 กําหนดสงมอบภายในวันที่ 11 มกราคม 2563 งบประมาณ 668,000 บาท (วงเงินตามสัญญา 
664,000 บาท)

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนนนิยมานุสร ซอย 14 (ชอยบานเกษร) หมูที่ 9 ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 260,000 บาท
(ดําเนินการแลวเสรจ็)

ผูรับจางคือ หจก ชัยรัตน ตามสัญญาจางเลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กําหนดสงมอบภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 งบประมาณ 260,000 บาท (วงเงินตามสัญญา 
260,000 บาท)

-25-



6. โครงการกอสรางถนนลาดยางสองชั้น ถนนนิยมานุสร ซอย 2 หมูท่ี 9 ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 434,000 บาท (ดําเนินการแลวเสร็จ)
ผูรับจางคือ สหพัฒนพงษการชางจันทบุรี ตามสัญญาจางเลขท่ี 6/2563 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 กําหนดสงมอบภายในวันท่ี 18 มกราคม 2563 งบประมาณ 

434,000 บาท (วงเงินตามสัญญา 420,000 บาท) 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,373,000 บาท

-26-



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขางโรงยางเชื่อมตอถนนสายแมพิมพ หมูท่ี 4 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

โครงการกอสรางถนนลาดยางสองชั้น ซอยฮันน่ีโฮม หมูท่ี 4 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

รูปโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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กอสรางรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนหลังบานนายสายันณห หมูท่ี 6 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 8 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
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ปรับปรงุซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคตดิต่อในพืน้ที่
-โครงการชุมชนร่วมใจทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย
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-ลงพ่นหมอกควันสาํหรับบ้านที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและโรคชิกุนคุนยา
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-ลงฉีดพ่นยาค่าเชือ้สาํหรับโรคโควิค 19
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ปองกันและแกไขปญหาสาธารณภยัตางๆ
-โครงการปองกันและลดอบุตัิเหตทุางถนนในชวงเทศกาลตางๆ
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 แกไขปญหาไมลมขวางทางการจราจร ในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ขอเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินฯ ป 2563
-โครงการปรับปรุงหรือซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (ไฟรายทาง) ในระยะตอไปควรปรับเปลี่ยนเปนระบบโซลาเซลล 
ในเสนทางทีส่ามารถดําเนินการได เพื่อใหการใชงานและการบํารุงรักษามีประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น
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