
 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

           
 

 

                 

 
          

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

  การพัฒนาที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จสูงสุด จะต้องมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจึงเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจและหน้าที่ในให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล   

 ดังนั้น เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสี่ปี โดยอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เพ่ือน าไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 ของ
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน การด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตลอดจน
การควบคุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้เป็นอย่างดี 
 
                                                                                                                                                          
   

       เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน     
                    สิงหาคม  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สำรบัญ 
 

                          หน้ำ 

ส่วนที่  4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ   
  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3  
          -แบบ ผ.07  1 
          -แบบ ผ.01  2 
          -แบบ ผ.02  6 
ภำคผนวก     
 -เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 
                
     
 
     
   
 
 
 
 
 
 



 

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)

1)ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน (กำรพัฒนำระบบฟ้ำ) 1 37,982.75  -  -  -  -  -  - 1 37,982.75

รวม 1 37,982.75  -  -  -  -  -  - 1 37,982.75
2)ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงำนสำธำรณสุข  -  - 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000
(กำรพัฒนำกำรบริกำรสำธำรณสุข สุขภำพอนำมัยฯ)

รวม  -  - 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000
รวมท้ังส้ิน 1 37,982.75 1 300,000 1 300,000 1 300,000 4 937,982.75

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ยุทธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี

แบบ ผ. 072. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพระราชด าริ เพ่ือขับเคล่ือน ด าเนินโครงการพระราชด าริท่ี  - 300,000 300,000 300,000 ผู้ท่ีได้รับประโยชน์ สามารถขับเคล่ือน ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริ เก่ียวข้องกับงานด้านสาธารณสุข งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล จากการด าเนิน โครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข เช่น 1.โครงการอบรมหมอ โครงการพระราช ด้านสาธารณสุข

ในกิจกรรมต่าง ๆ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ ด าริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ

ให้มีความเหมาะสมกับ 2.โครงการสืบสานพระราชปณิธาน จ านวน 1,481 ได้อย่างมี

ปัญหาและบริบทของ สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หลังคาเรือน ประสิทธิภาพ

พ้ืนท่ีต าบลเขาวัวและ 3.การควบคุมโรคขาดสารอาหาร 3,537 คน และมีประสิทธิผล

ต าบลพลอยแหวน ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

4.การปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

5.การส่งเสริมโภชนาการและ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านกาศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และยุทธศาสตร์ท่ี 9 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข (การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน)

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.01

2



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 -  -  - สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  -  -  -  -  -  -  -

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี
6.การควบคุมโรคหนอนพยาธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

7.การควบคุมโรคมาลาเรีย 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

8.การพัฒนาระบบสุขาภิบาล

ในโรงเรียนและชุมชน 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านกาศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และยุทธศาสตร์ท่ี 9 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข (การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน)

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.01

3



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 -  -  - 9.โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี  -  -  -  -  -  -  -

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

10.โครงการช่วยลดการติดเอดส์

จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ

11.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด To be number one

(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)

ทูลกระหม่อหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

สิริวัฒนาพรรณวดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านกาศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และยุทธศาสตร์ท่ี 9 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข (การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.01

4



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 -  -  - 12.โครงการสัตว์ปลอดโรค  -  -  -  -  -  -  -

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี

หรือโครงการตามพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และยุทธศาสตร์ท่ี 9 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข (การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านกาศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.01
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนโครงการ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้า 37,982.75  -  -  - 1.การขยายเขต ประชาชน หมู่ 1, กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส รองรับการด าเนินงาน ส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอท่าใหม่ งบเทศบาล ไฟฟ้า 3 เฟส 2,5,7 ต.เขาวัว 

หมู่ท่ี 1 ต.เขาวัว โครงการก่อสร้างประปา ในการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส ได้มาตรฐานตาม มีน  าเพ่ือการอุป

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี หมู่บ้าน แบบบาดาล ในพื นท่ี หมู่ท่ี 1 ต.เขาวัว ท่ีการไฟฟ้าส่วน โภคและบริโภค

ขนาดใหญ่มาก ฯ ม.1 อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  โดยมี ภูมิภาคก าหนด อย่างเพียงพอ

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ รายละเอียดตามประมาณการ 2.ผู้ท่ีได้รับ

จ.จันทบุรี ส าหรับให้ ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า ประโยชน์จาก

ประชาชน หมู่ท่ี 1,2, ส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอท่าใหม่ ประปาหมู่บ้าน 

5,7 ต.เขาวัว มีน  าเพ่ือ เป็นจ านวนเงิน 37,982.75 บาท จ านวน 183 

การอุปโภคและบริโภค หลังคาเรือน 

อย่างเพียงพอ 464 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 อ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวรวมท้ังจัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพ้ืนฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐานและเช่ือมโยงกับประชาคมอาเชียน กลยุทธ์ท่ี 2

ปรับปรุงและพัฒนาพัฒนาโครงสร้างบริการพ้ืนฐานฯ และยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเท่ียวโดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวกิจกรรมการท่องเท่ียวฯ กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพ้ืนฐานฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน (การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 
 --------------------------   
1. หลักการ 

1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 4 และข้อ 22 
 1.2 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1617 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 
เรื่อง เผยแพร่เอกสาร ประเด็นถาม - ตอบ แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1  
2. เหตุผล  

2.1 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางการประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น รายการ 
เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เป็นต้น  
 ดังนั้น จึงต้องเพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดังนี ้

 (1) โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ก าหนดไว้ในปี 2562, 2563 และ 2564 

: วัตถุประสงค์ เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของพื้นที่ต าบลเขาวัวและต าบลพลอยแหวน 

: เป้าหมาย ด าเนินโครงการพระราชด าริที่เก่ียวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น  
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
- การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
- การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
- การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
- การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
- การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
- การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

พระวรราชาทินัดดามาตุ 
- โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 

ทูลกระหม่อหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
- โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
- หรือโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ 

: งบประมาณ 300,000 บาท 
/2.2 เทศบาล… 

 



 
2.2 เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน จะต้องขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส พ้ืนที่หมู่ที่ 1 ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ 

จังหวัดจันทบุรี เพ่ือรองรับการเดินงาน โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า ของหมู่ที่ 1 ต าบลเขาวัว ฯ โดยอุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอท่าใหม่ 
เป็นผู้ด าเนินการ 

ดังนั้น จึงต้องเพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดังนี ้
(1) อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส หมู่ที่ 1 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ก าหนดไว้ในปี 2561 
: วัตถุประสงค์ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้ารองรับการด าเนินงานโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล 

ขนาดใหญ่มากฯ ม.1 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ส าหรับให้ประชาชน หมู่ที่ 1,2,5 และ 7 ต.เขาวัว มีน้ าเพื่อ 
การอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ 
 : เป้าหมาย อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอท่าใหม่ ในการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส  
ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีรายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่าย ของการไฟฟ้าส่วน 
ภูมิภาคสาขาอ าเภอท่าใหม่ เป็นจ านวนเงิน 37,982.75 บาท 

: งบประมาณ 37,982.75 บาท 
รวมโครงการที่จะต้องเพ่ิมเติม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ปี 2561, 2562, 2563 

และปี 2564 จ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 937,982.75 บาท   
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๒ ต่อไป 

3. ความจ าเป็น 
เทศบาลเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน มีความจ าเป็นในการเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ดังนี้  
3.1 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขที่มีในพ้ืนที่ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
3.2 เพ่ือให้สามารถเดินระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มากฯ ของหมู่ที่ 1 ต าบลเขาวัวฯ ได้และ

ประชาชน หมู่ 1, 2, 5 และ 7 ต าบลเขาวัวฯ มีน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ 
3.3 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางการจัดแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กระทรวงมหาดไทย

ก าหนด 
รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เพ่ิมเติม ตามเอกสาร แบบ ผ.01 และ ผ.03  

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