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ส่วนที่ 1 
บทน า 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 

แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนา
หนึ่งจะมีโครงการ / กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการใน
แต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
วิสัยทัศน์ในที่สุด 

นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ  เพ่ือให้
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1.1   ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี  
 แผนพัฒนาสามปี   หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี   
โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาสามปี จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท างบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน 

1.2  วัตถุของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 1. เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ และสามรถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 2. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 3. เพ่ือแสดงจุดหมายและแนวทางของการพัฒนาเทศบาลต าบลพวา ให้สอดคล้องและสามารถ
สนองตอบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายรวมของการพัฒนาเทศบาลต าบลพวา 

4. เพ่ือให้เป็นเอกสารแผนพัฒนาสามปี ตามองค์ประกอบของแผนพัฒนารูปแบบใหม่ (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548) 

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็
จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปีมีข้ันตอนการด าเนินการ 7 ขั้นตอน   
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดท าแผน 
ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนที่  4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
ขั้นตอนที่  5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ขั้นตอนที่  6  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
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1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งใน
เชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สาธารณะ   
อย่างสูงสุด 
  ทรัพยากรการบริหาร  โดยทั่วไปประกอบด้วย 
  เงิน     ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณ
ภายนอก   รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
  คน     ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับ    ซึ่งจะมีความแตกต่าง   หลากหลายทั้งด้านความรู้  ทักษะ  และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องน าศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

         วัสดุอุปกรณ ์   หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามรถน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยรวมได้อย่างเท่าเทียมกัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 

         การบรหิารจัดการ    เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษา
และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่  2  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การ 

 
1. สภาพทั่วไป 

ที่ตั้ง  ส านักงานเทศบาลต าบลพวา ตั้งอยู่เลขที่ 106  หมู่ที่ 2 ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัด
จันทบุรี  โดยอยู่ห่างจากอ าเภอแก่งหางแมวไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 25 กิโลเมตร และ  มีระยะทางห่าง
จากจังหวัดจันทบุรี ประมาณ 67 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 574.264 ตารางกิโลเมตร (1 ตร.กม. 625 ไร่ รวม
เนื้อท่ี  358,915  ไร่) มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ข้างเคียง   ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้  ติดต่อกับ หมู่ที่ 8 ต าบลสามพี่น้อง และหมู่ที่ 3 ต าบลเขาวงกต อ าเภอแก่งหางแมว      

จังหวัดจันทบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลห้วยทับมอญ   กิ่งอ าเภอเขาชะเมา   จังหวัดระยอง 
ภูมิประเทศ มีลักษณะพ้ืนที่เป็นป่าเขาและเนินสูง ๆ บางพ้ืนที่เป็นที่ราบปานกลางถึงที่ราบลุ่ม   

ที่ราบตามแนวชายเขา ที่ราบเนินสูงเป็นลูกคลื่น และเป็นพื้นที่ภูเขาระดับสูง 300 - 1,670 เมตร มีเขาชะเมา 
และเขาช่องลม ฯ 
 

เขตปกครอง   ต าบลพวา ประกอบด้วยหมู่บ้าน จ านวน 12 หมู่บ้าน   

ต าบล/หมู่บ้าน ชาย/คน หญิง/คน รวม/คน จ านวน/หลัง 
หมู่ที่ 1   บ้านเขากล้วย   440 461 904 447 
หมู่ที่ 2   บ้านพวา 217 239 456 308 
หมู่ที่ 3   บ้านเนินจ าปา 574 545 1,119 439 
หมู่ที่ 4   บ้านบ่อไฟไหม้ 868 763 1,631 669 
หมู่ที่ 5   บ้านเขาฆ้อง 560 559 1,119 433 
หมู่ที่ 6   บ้านบ่อโบกปูน 434 401 835 386 
หมู่ที่ 7   บ้านหินเพลิง 207 201 408 138 
หมู่ที่ 8    บ้านวังอีแอ่น 606 580 1,186 526 
หมู่ที่ 9    บ้านบ่อมะเดื่อ 312 316 628 354 
หมู่ที่ 10  บ้านคลองครก 305 312 617 258 
หมู่ที่ 11  บ้านบ่อชะอม 525 531 1,056 340 
หมู่ที่ 12 บ้านคลองแดง 371 343 714 290 

รวม 5,419 5,251 10,670 4,588 

ข้อมูล  ณ เดือน  เมษายน  2559 
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
  การเกษตรกรรม  
  เทศบาลต าบลพวามีพื้นท่ีการเกษตรทั้งสิ้น 574.264 ตารางกิโลเมตร หรือ 358,915 ไร่ จากพ้ืนที่
ทั้งหมดของต าบลใช้เป็นพื้นที่เพ่ือการเกษตรประมาณ 210,291 ไร่ นอกนั้นเป็นพื้นที่อ่ืนๆและท่ีว่างเปล่าดังนี้  
  

   - พ้ืนที่ท าสวนผลไม้     42,162 ไร่ 
   - พ้ืนที่สวนยางพารา     84,032 ไร ่
   - พ้ืนที่ปลูกพืชไร่พืชผัก     15,465 ไร ่
   - พ้ืนที่ปลูกสวนป่า     84,491 ไร ่
   - พ้ืนที่อยู่อาศัย,ถนน,คลองและท่ีสาธารณประโยชน์  11,975 ไร ่

  การท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยว   ที่ส าคัญดังนี้ 
   - น้ าตกเขายายหนิง  
   - น้ าตกพวาพลู  
   - ผาชมวัวกระทิง  

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบลพวา 
   - ปั๊มน้ ามันและก๊าซ 25   แห่ง 
   - ร้านค้า   130 แห่ง 

3. สภาพทางสังคม 

การศึกษา 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน   4   แห่ง 
   - โรงเรียนประถมศึกษา    จ านวน   6   แห่ง 
   - โรงเรียนมัธยม     จ านวน  2   แห่ง 
   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   จ านวน   8  แห่ง 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
   - วัด/ส านักสงฆ์     จ านวน         21   แห่ง 

การสาธารณสุข 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน  3   แห่ง 
   - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า     จ านวน           100 % 

4. การบริการพื้นฐาน 

          การคมนาคม สภาพถนนภายในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสรุป     
ได้ดังนี้    

   - เป็นถนนลาดยาง      36   กิโลเมตร 
   - ถนนลูกรัง     157   กิโลเมตร   

 การโทรคมนาคม 

   - สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ  1  แห่ง    (ไปรษณีย์หมู่บ้าน   1   แห่ง) 
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แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
   - ฝาย   11  แห่ง  
   - บ่อน้ าตื้น  560 แห่ง  
   - บ่อบาดาล,บ่อโยก 25 แห่ง  

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   - แม่น้ า,ล าห้วย  2    สาย  
   - บึง,หนองน้ าอ่ืนๆ  
5.  ข้อมูลอ่ืนๆ 

 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  
   - แร่พลวง,แร่หินปูน,แร่ทองค า  

 มวลชนจัดตั้ง  
   - ลูกเสือชาวบ้าน   2   รุ่น จ านวน   900   คน 

  - กลุ่มสตรีอาสา  
   - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
   - กลุ่มยุวเกษตรกร  
   - กลุ่ม  ธกส.  
   - กลุ่มชาวสวน  

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
จ านวนบุคลากร     จ านวน         56  คน 

ส านักปลัดเทศบาล              จ านวน          23  คน 
  1.  ปลัดเทศบาล     จ านวน  1  คน 
  2.  รองปลัดเทศบาล    จ านวน  1  คน 

3.  หัวหน้าส านัก ปลัดเทศบาล   จ านวน  1  คน 
4.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จ านวน   -  คน  
5.  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ   จ านวน  1  คน  
6.  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   จ านวน  1  คน 
7.  ผู้ช่วยนิติกร       จ านวน   1  คน 
8.  ผู้ช่วยบุคลากร      จ านวน            1  คน 
9.  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน   1   คน 
10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    จ านวน   1  คน 
11. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ   จ านวน   1  คน  

 12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ   จ านวน   1  คน 
13. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    จ านวน  2  คน 
14. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   จ านวน   1  คน  
15. พนักงานขับรถยนต์    จ านวน  1  คน 
16. นักการโรง     จ านวน  1  คน 
17. คนงานทั่วไป     จ านวน  6  คน 
18. ยาม      จ านวน  1  คน  
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กองคลัง      จ านวน  6  คน 
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จ านวน  1  คน 
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจ า)  จ านวน  1  คน 
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จ านวน  1  คน 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    จ านวน  1  คน 
5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ    จ านวน  1  คน 
6. คนงานทั่วไป       จ านวน  1  คน 

กองช่าง                จ านวน   11   คน 
  1. นายช่างโยธาช านาญงาน   จ านวน  1  คน  
 2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   จ านวน  1  คน 
  3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา     จ านวน   -  คน 
  4. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์     จ านวน  1  คน 
 5. ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์    จ านวน  1  คน 
  6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา    จ านวน  1  คน 
  7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ      จ านวน  1  คน 
  8 . คนงานทั่วไป       จ านวน  5  คน 

กองการศึกษา     จ านวน     17   คน 
1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     จ านวน   1  คน  
2. ครูผู้ดูแลเด็ก     จ านวน  2  คน 
3. ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ    จ านวน  3  คน  
4. ผู้ดูแลเด็ก     จ านวน  9  คน  
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  1  คน  
6. คนงานทั่วไป     จ านวน  1  คน  

แบบสรุปรายรับ - จ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ถึง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ปีงบประมาณ รายรับจริง รายจ่ายจริง รายรับสูงกว่ารายจ่าย หมายเหตุ 
2556 36,469,056.38 25,426,752.27 11,042,304.11  
2557 36,782,751.54 30,671,662.72 6,111,088.82  
2558 38,665,842.52 34,320,937.34 4,3449,05.18  

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อมูลงบประมาณ 
 รายรับจริง     ประจ าปีงบประมาณ   2558 
 รายได้จัดเก็บเอง     จ านวน       1,005,201.77  บาท 
 รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้   จ านวน     20,089,044.75  บาท 
 รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้    จ านวน     17,571,596.00  บาท 

 รวมรายได้ทั้งสิ้น    จ านวน    38,665,842.52 บาท  



 

 

 

 

ส่วนที่ 3  
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา 

3.1   การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
       3.1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลต าบลพวา 

นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจน   การประกาศสงครามกับยาเสพติด    
การประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งจังหวัดจันทบุรี ได้เน้นการแก้ปัญหาความ
ยากจน   โดยการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่่า   ส่งเสริมชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้มุ่งเน้นเรื่องสิทธิท่า
กินของราษฎรในพ้ืนที่   ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอแก่ความต้องการของราษฎร  เทศบาลต่าบลพวา
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท่าสวนยางพารา  และท่าสวนผลไม้เป็นอาชีพหลัก   
 

จุดแข็งของ   เทศบาลต าบลพวา 
1. พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูกยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของต่าบล 
2. มีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ   พันธ์พืช   พันธ์สัตว์ค่อนข้างสมบูรณ์ 
3. มีพ้ืนที่เกษตรกรรม 
4. ประชาชน  ชุมชนให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบติดตามการด่าเนินการของเทศบาลต่าบล 

จุดอ่อนของ   เทศบาลต าบลพวา 
          1. การบุกรุกท่าลายทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าไม้  สัตว์ป่า  พันธ์พืช 
          2. การไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ท่ากิน 
          3. บุคลากรของเทศบาลต่าบลยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายทีเก่ียวข้อง 
          4. ถนนหนทางส่วนมากยังเป็นถนนดินลูกรัง การติดต่อเป็นไปด้วยความยากล่าบาก 
          5. บุคลากรของเทศบาลต่าบลโอนย้ายบ่อยท่าให้ขาดความต่อเนื่อง 
          6. การบริการทางการแพทย์ยังไม่ทั่วถึง 
          7. งบประมาณในการบริหารไม่เพียงพอ 
โอกาสของ   เทศบาลต าบลพวา 

1. พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. เป็นแหล่งวัตถุดิบการผลิตยางพาราและส่งไม้ยางพารา 
3. ส่งเสริมการปลูกยางพาราและผลไม้ 
4. พัฒนาแหล่งน้่าเพื่อหล่อเลี้ยงพ้ืนที่ด้านการเกษตร 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัดของ   เทศบาลต าบลพวา 
1. ประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝง 

     2. ปัญหาเรื่องหนี้สินภายในครัวเรือน 
          3. ปัญหาการใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้าเป็นจ่านวนมาก 
          4. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองส่วนท้องถิ่น 
          5. ประชากรในพ้ืนที่มีอัตราการศึกษาต่อในระดับต่่า    
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3.1.2 สรุปสถานการณ์พัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

เทศบาลต าบลพวา หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. วางท่อระบายน้่า คสล. หมู่ที่ 1-12 กองช่าง  92,200.00 

2. ลงลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ 1-12 
ถนนสายหลักและซอยต่างๆ 

กองช่าง เงินสะสม 845,000.00 

3. ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้่า คสล. 
หมู่ที่ 1-12 

กองช่าง เงินสะสม 505,400.00 

4. จัดซื้อรถกวาดถนนแบบลากจูง กองช่าง  250,000.00 

5. จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นยางมะตอยแบบ
แฮนสเปรย์ 

กองช่าง  250,000.00 

6. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 กองช่าง  300,000.00 

7. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 กองช่าง  300,000.00 

8. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 กองช่าง  300,000.00 

9. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 กองช่าง  300,000.00 

10. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 กองช่าง  300,000.00 

11. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 
1-12 

กองช่าง เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

1,199,000.00 

12. จัดซื้อเครื่องตบดิน กองช่าง  21,000.00 
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13. ก่อสร้างลาน คสล.ทต.พวา หมู่ที่ 2 กองช่าง  803,400.00 

14. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
ภายในต่าบลพวา หมู่ที่ 1-12 

กองช่าง  615,000.00 

15. ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะต่าบลพวา
หมู่ที่ 1-12 

กองช่าง  10,000.00 

16. ก่อสร้างรั้ว คสล.ทต.พวา กองช่าง  246,200.00 

17. ปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-12 

กองช่าง  57,700.00 

18. ปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ ทต.พวา กองช่าง  349,100.00 

19. ปรับปรุงต่อเติมอาคารส่านักงาน 
ทต.พวา หมู่ที่ 2 

กองช่าง  144,500.00 

20. ติดตั้งราวสแตนเลส ศพด.วัดคลอง
น้่าเย็น หมู่ที่ 4 

กองช่าง  35,600.00 

21. ก่อสร้าง ศพด.วัดคลองครก หมู่ที่ 6 กองช่าง เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

1,800,000.00 

22. ติดตั้งเหล็กดัดห้องประชุมสภา ทต.พ
วา หมู่ที่ 2 

กองช่าง  19,800.00 

23. ติดตั้งประตูเหล็กหน้า ทต.พวา หมู่ที่ 
2 

กองช่าง  25,400.00 

24. ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บพัสดุ ทต.พ
วา 

ส่กองช่าง  34,000.00 

25. ก่อสร้างห้องน้่า ทต.พวา หมู่ที่ 2 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 329,500.00 

26. ขยายเขตประปา หมู่ที่ 1-12 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 1,301,300.00 

27. ขุดลอกเเละขยายสระน้่าสาธารณ 
หมู่ที่ 1/12 

กองช่าง  200,000.00 

28. ติดตั้งระบบประปาถังเเชมเปญพร้อม
ตอดตั้งถังกรอง หมู่ที่ 1-12 

กองช่าง  346,000.00 

29. ก่อสร้างถังพักน้่า คสล.พร้อมติดตั้ง
ระบบประปา หมู่ที่ 8 

กองช่าง  735,900.00 

30. ขุดสระน้่าสาธารณะ ทต.พวาหมู่ที่ 2 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 573,500.00 
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31. จัดซื้อกระสอบทรายหมู่ที่ 1-2 กองช่าง  50,000.00 

32. ลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 กองช่าง  299,500.00 

33. จัดซื้อรถตู้ ส่านักปลัดเทศบาล  1,294,000.00 

34. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร 
ศพด.วัดคลองครก หมู่ที่ 6 

กองช่าง เงินสะสม 70,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

35. อุดหนุนโครงการออกร้านเผยเเพ่ร
ผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองในงานสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชร่าลึก เเละงานกาชาด 

ส่านักปลัดเทศบาล  20,000.00 

36. สนับสนุนการด่าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐพอเพียง หมู่ที่ 1-12 

ส่านักปลัดเทศบาล  30,000.00 

37. แก้ปัญหาการว่าง เเละส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

ส่านักปลัดเทศบาล  100,000.00 

38. จ้างเด็กนักเรียนท่างานในช่วงปิด
ภาคเรียน 

ส่านักปลัดเทศบาล  120,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา 

39. จัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ทต.พวา
หมู่ที่ 2 

กองการศึกษา  70,000.00 

40. อุดหนุนโครงการจัดหาซื้ออาหาร
กลางวัน ศพด เเละร.ร สพฐในเขต
ต่าบลพวา 

กองการศึกษา  6,000,000.00 

41. จัดซื้อนมโรงเรียนืศพด.เเละร.ร.สพฐ
ในเขตต่าบลพวา 

กองการศึกษา  3,000,000.00 

42. จัดหาวัสดุงานบ้าน/งานครัวกอง
การศึกษาเเละ ศพด.ทต.พวา 

กองการศึกษา  1,000.00 
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43. เยี้ยมบ้าน ศพด.ในเขตต่าบลพวา กองการศึกษา  8,000.00 

44. จัดซื้อวัสด์ดับเพลิงชนิดผงเคมีเเห้ง 
ศพด.วัดคลองครก หมู่ที่ 6 ศพด.วัดเขา
ก่าจัด 

กองการศึกษา  10,000.00 

45. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน กองการศึกษา  100,000.00 

46. ป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติด กองการศึกษา  20,000.00 

47. จัดการเเข่งขันกีฬาสร้าง
ความสัมพันธ์ต้านยาเสพติด พวาคัพ 
ครั้งที่ 2 

กองการศึกษา  100,000.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

48.  ัจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่
ยวงาน 

กองการศึกษา  50,000.00 

49. จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายใน
ต่าบลพวา 

กองการศึกษา  100,000.00 

50. จัดการแข่งขันกีฬาสร้าง
ความสัมพันธ์ต้านยาเสพติด พวาคัพ 
ครั้งที่2 

ส่านักปลัดเทศบาล  100,000.00 

51. รณรงค์ป้องกัน และลดการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดอกในพื้นที่ ต.พวา 

ส่านักปลัดเทศบาล  50,000.00 

52. พัฒนาและส่งเสริมงานสาธารณสุข ส่านักปลัดเทศบาล  20,000.00 

53. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ในเขต
ต่าบลพวา 

กองช่าง  24,800.00 

54. ด่าเนินงานบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย หมู่ที่ 1-12 

ส่านักปลัดเทศบาล  100,000.00 

55. ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน
ให้กับกรมป่าไม้ 

ส่านักปลัดเทศบาล  219,200.00 

56. สายใยรักครอบครัวปลูกป่า ส่านักปลัดเทศบาล  5,000.00 
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57. ส่งเสริม แก้ไข ปรับปรุง อนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่านักปลัดเทศบาล  50,000.00 

58. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ส่านักปลัดเทศบาล  10,000.00 

การพัฒนาด้านสังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม 

59. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ฯลฯ 

ส่านักปลัดเทศบาล  30,000.00 

60. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 

กองการศึกษา  100,000.00 

61. สืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง กองการศึกษา  100,000.00 

62. สืบสานประเพณีวันอาสาฬบูชา และ
วันเข้าพรรษา 

กองการศึกษา  30,000.00 

63. สืบสานประเพณี บุญปลงคืนถ่ิน
ต่าบลพวา 

ส่านักปลัดเทศบาล  30,000.00 

64. ส่งเสริมพัฒนาสตรี และครอบครัว ส่านักปลัดเทศบาล  20,000.00 

65. ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ 

ส่านักปลัดเทศบาล  78,000.00 

66. ส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป 

ส่านักปลัดเทศบาล  70,000.00 

67. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

ส่านักปลัดเทศบาล  10,000.00 

68. ส่งเสริม/พัฒนาเด็ก และเยาวชน ส่านักปลัดเทศบาล  30,000.00 

การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง 

69. การด่าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

ส่านักปลัดเทศบาล  10,000.00 
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70. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท่าแผน ส่านักปลัดเทศบาล  10,000.00 

71. เทศบาลพบประชาชน ส่านักปลัดเทศบาล  10,000.00 

72. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาท วันที่ 12 
สิงหาคม ประจ่าปีงบประมาณ 2558 อ.
แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

ส่านักปลัดเทศบาล  10,000.00 

73. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด้จ
พระเจ้าอยู่หัววันที่ 5 ธันวาคม ประจ่าปี
งบประมาณ 2558 

ส่านักปลัดเทศบาล  30,000.00 

74. อุดหนุนโครงการศุนย์รวมข้อมูล
ข่าวสาร การซื้อ/การจ้างของ อปท.ระดับ
อ่าเภอ 

ส่านักปลัดเทศบาล  30,000.00 

75. จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ ทต.พวา ส่านักปลัดเทศบาล  200,000.00 

76. จัดซื้อปริ้นเตอร์ชนิดปริ้นสี ส่านัก
ปลัดฯ กองคลัง กองชั่ง 

ส่านักปลัดเทศบาล  30,600.00 

77. จัดซื้อเรือท้องแบน พร้อมไม้พาย ส่านักปลัดเทศบาล  7,500.00 

78. จัดซื้อเครื่องส่ารองไฟฟ้าส่านักปลัด,
กองคลัง,กองช่าง 

ส่านักปลัดเทศบาล  27,000.00 

79. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองช่าง  27,000.00 

80. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด ส่านักปลัด กองคลัง กอง
คลัง 

กองช่าง  135,000.00 

81. จัดซื้อกล้องดิจิตอล กองช่าง,กอง
คลัง,ส่านักปลัด, 
กองการศึกษา 

กองช่าง  47,880.00 

 

 
 
 
 
 
 
 



14 
 
82. จ้างที่ปรึกษาวิจัยประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่างๆ 

ส่านักปลัดเทศบาล  40,040.00 

83. จัดซื้อน้่ามัน และค่าซ่อมบ่ารุง
เครื่องจักรกล เช่น รถเกรดเดอร์ รถบด 
รถน้่าฯลฯ 

ส่านักปลัดเทศบาล  300,000.00 

84. จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ ส่านักปลัดเทศบาล  324,000.00 

85. จัดซื้อเครื่องแต่งกาย ส่าหรับงาน
ป้องกันฯ เช่น เสื้อชูพ เสื้อกั๊กสะท้อนแสง 
ถุงมือ หมวกคลุม ถุงเท้า เสื้อคลุม
ดับเพลิงฯลฯ 

ส่านักปลัดเทศบาล  30,000.00 

86. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ส่าหรับงาน
ป้องกันฯ เช่น กรวยยางจราจร โทรโข่ง 
ฯลฯ 

ส่านักปลัดเทศบาล  0.00 

87. จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ กองช่าง  5,000.00 

88. จัดซื้อชุดตัดแก๊ส กองช่าง  12,500.00 

89. ติดตั้งระบบ Lan (กองคลัง) กองคลัง  30,000.00 

รวม 26,125,520.00 
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3.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2558 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ใน
แผน 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 71 34 
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ และการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

6 4 

3.การพัฒนาศึกษาด้านการศึกษา 34 9 
4.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

22 11 

5.การพัฒนาด้านสังคม ศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรม 

16 10 

6.การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหาร และการปกครอง 

37 21 

รวม 186 89 
 
3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ 

ผลการด าเนินงานความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ 

1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม /  
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของคารงการ/กิจกรรม  / 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกิจกรรม /  
4.มีการรายงานผลการด่าเนินงานของคารงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  / 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม /  
6.การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด /  
7.ผลการด่าเนินคารงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   /  
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม /  

ภาพรวม 6 2 
 
ที่มา   จากการส่ารวจความพึงพอใจของประชาชนในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 



 
 
 

 
 

 

 

 

ส่วนที่ 4  
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ในช่วงสามปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

วิสัยทัศน์ 
  มีสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยเป็นเมือง
เกษตรกรรมและเป็นแหล่งผลิตสินค้าพ้ืนเมืองที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมและการกีฬาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ภารกิจ 

1. พัฒนาสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพ  น้้าไหล  ไฟสว่าง ทางสะดวก 
 2 . ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแก่ประชาชน 

3. ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองแก่เกษตรกรรม 
4. ส่งเสริมด้านการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 

จุดมุ่งหมาย 
1. มีแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร   การบริโภคและการอุปโภคอย่างเพียงพอ 
2. ลดปริมาณครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ลง 
3. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไป-มา 
4. ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารบ้านเมืองทันเหตุการณ์ 
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์   แข็งแรง 
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. ประชาชนมีรายได้จากการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองและผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
8. มีสนามกีฬา   อุปกรณ์กีฬา   ให้กับเยาวชนเพื่อลดปัญหาเยาวชนติดยาเสพติด 

4.1  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง   ๓   ปี 
  (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ถนน/สะพาน/ท่อระบายน้้า    
            1.2 พัฒนาระบบจราจร  ไฟฟ้า  การสื่อสาร  

1.3 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคารต่างๆ  
1.4 พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภค  บริโภค และการเกษตร  

  (2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  และยกระดับรายได้ 
2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  (3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
3.1 ส่งเสริมการศึกษา   และสื่อการเรียนการสอน 
3.2 ส่งเสริมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

  (4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 ส่งเสริมสุขภาพ  และอนามัยของประชาชน 

            4.2 ป้องกัน  และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  
           4.3 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  
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  (5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรม 
        5.1 ส่งเสริมด้านสังคม  ศาสนา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรม 
        5.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
  (6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  และการปกครอง 
        6.1 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  
        6.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 

4.2  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
         การก้าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีได้น้า
ความคิดจากยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่างๆ  มาเป็นข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ    ประกอบไปด้วย   5   ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
1.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของ ประเทศ 
1.3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนรากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
1.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง) มี 2 
ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 
 2.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของปัจจัยพ้ืนฐาน 
 2.2 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน  
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี   มี   7   ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ  
 3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตรคุณภาพ  
 3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว  
 3.4 ยุทธศาสตร์การขยายการค้าและการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคอินโดจีน  
 3.5 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 3.6 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 3.7 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี            
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี    ที่นายกองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัดจันทบุรีแถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง 
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน 
4.3 ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติให้มีคุณภาพ 
4.4 ยุทธศาสตร์ การปกครองและการบริหารจัดการ 
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วิสัยทัศน์ของจังหวัดจันทบุรี 
ราชันแห่งอัญมณี ราชินีแห่งผลไม้ ประมงมากมาย ท่องเที่ยวหลากหลาย ค้าขาย ชายแดน 

 
เป้าหมายของจังหวัดจันทบุรี 

 เป็นแหล่งผลไม้และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปคุณภาพ 
 เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและหลากหลาย 
 เป็นช่องทางการค้าและท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคอินโดจีน 
 ประชาชนมีความเข้มแข็งทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 ประชาชนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก 
 เป็นแหล่งผลิตกุ้งคุณภาพเพ่ือส่งออก 

     
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 

 พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปให้ได้มาตรฐานสากล และกระจายสินค้าทั้งในและนอก   
 ประเทศเช่นโครงการพัฒนาตลาดและระบบการกระจาย  
 สินค้าเกษตร คุณภาพออกนอกแหล่งผลิต ทั้งในและนอกประเทศ โครงการพัฒนา
 สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน(ทุเรียน มังคุด สับปะรด) 
 พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เช่น โครงการ
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลนเชิง
นิเวศบ้าน บางชัน 
 ขยายการค้า และการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคอินโดจีน 
 พัฒนาวัฒนธรรมทางด้านเกษตรกรรม เกษตรแปรรูปและการท่องเที่ยว ให้สามารถ
 ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์ปรับ มาตรฐาน
และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์    อาหารเพื่อตอบสนองโครงการหนึ่ง ต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้มีความพร้อมทั้งด้าน  การเมือง เศรษฐกิจ  และ
สังคม เช่น โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรสู่ ชุมชน 
โครงการส่งเสริมและ 
 สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และการเข้าถึงแหล่งทุนแก่ครัวเรือน
 เป้าหมาย 
 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่มาตรฐานสากล 
 
5. นโยบายผู้บริหาร 

   เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต้าบลพวาเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและเกิด
สัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของรัฐ  และเป็นกรอบในการก้าหนดทิศทางการพัฒนาตามภารกิจ ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบล คณะผู้บริหารจึง ก้าหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลต้าบลพวา ไว้ดังนี้ 
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1. แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
- มุ่งส่งเสริมปรับปรุงโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ                 

แก่ความต้องการของประชาชน 
 2. แผนงานส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
   - มุ่งส่งเสริมให้ประชากรมรอาชีพและมีรายได้พอเพียงในการด้ารงชีพ  

3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการเมืองการบริหาร 
  - มุ่งส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน ส่งเสริม 
สวัสดิการและการนันทนาการเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการเมืองการบริหาร 
  - มุ่งส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชน ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ 
ปฏิบัติงานปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรโดยเน้นการมีส่านรวมในการ  ท้างานของประชาชน 
5. แผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - มุ่งส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนการเฝ้าระวังและป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติ             
และ สิ่งแวดล้อม 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5  
การน าแผนพัฒนาสามปี 

ไปสู่การปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 บัญชีโครงการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 6 
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แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ สายกลุ่มส่วย-ถ้า้แสงเทียน 179,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สะดวก ปลอดภยั ในการ ขนาดกวา้ง 4 ม.ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
คมนาคม 70 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม

พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
280 ตร.ม.พร้อมปา้ย
โครงการ จา้นวน 1 ปา้ย

2 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ สายเนินจา้ปา - เขาฆอ้ง 300,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สะดวก ปลอดภยั ในการ ขนาดกวา้ง 4 ม.ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
คมนาคม 120 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม

พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม. พร้อมปา้ย
โครงการจา้นวน 1 ปา้ย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

3 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ซอยคลองพลอย ขนาดวา้ง 300,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 4 สะดวก ปลอดภยั ในการ 4 ม. ระยะทาง 120 ม. ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

คมนาคม หนา 0.15 ม. พร้อมลง ที่มีการคมนาคม
ลูกรังตบแต่งไหล่ทาง สะดวก รวดเร็วและ
ขา้งละ 0.50 ม. หรือรวม ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
พืน้ที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 480 ตร.ม.
พร้อมปา้ยโครงการ
จา้นวน 1 ปา้ย

4 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ สายเขาฆอ้ง ขนาดกวา้ง 300,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
  สะดวก ปลอดภยั ในการ 5 ม. ระยะทาง 95 ม. ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

คมนาคม หนา 0.15 ม. พร้อมลง ที่มีการคมนาคม
ลูกรังตบแต่งไหล่ทาง สะดวก รวดเร็วและ
ขา้งละ 0.50 ม. หรือรวม ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
พืน้ที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 475 ตร.ม.
พร้อมปา้ยโครงการจา้นวน
1 ปา้ย

21

1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

5 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ สายบอ่มะเด่ือ - เฃาไผ่ 300,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
 สะดวก ปลอดภยั ในการ ขนาดกวา้ง 4 ม.ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

คมนาคม 120 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.พร้อมปา้ย
โครงการจา้นวน 1 ปา้ย

6 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ สายคลองครกบน - บอ่ 300,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สะดวก ปลอดภยั ในการ มะเด่ือ ขนาดกวา้ง 3 ม. ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
คมนาคม ระยะทาง 155 ม. หนา ที่มีการคมนาคม

0.15 ม.พร้อมลงลูกรัง สะดวก รวดเร็วและ
ตบแต่งไหล่ทางขา้งละ ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
0.50 ม. หรือรวมพืน้ที่ผิว
จราจรคอนกรีตไม่น้อยกวา่
465 ตร.ม.พร้อมปา้ย
โครงการจา้นวน 1 ปา้ย
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1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

7 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ สายบา้นบอ่ชะอม ซอย 8 197,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สะดวก ปลอดภยั ในการ ขนาดกวา้ง 4 ม.ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
คมนาคม 78 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม

พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
312 ตร.ม.พร้อมปา้ย
โครงการ จา้นวน 1 ปา้ย

8 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 12 เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ สายคลองแดง - เขาสวรรค์ 265,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สะดวก ปลอดภยั ในการ ขนาดกวา้ง 5 ม.ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
คมนาคม 83 ม. หนา 0.15 ม.หรือ ที่มีการคมนาคม

รวมพืน้ที่ผิวจราจร สะดวก รวดเร็วและ
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
415 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง
ตบแต่งไหล่ทางขา้งละ
0.50 ม. พร้อมปา้ย
โครงการจา้นวน 1 ปา้ย
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1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

9 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนสายเขากล้วย - 205,600 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สะดวก ปลอดภยั ในการ บอ่มะม่วง ขนาดกวา้ง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

 คมนาคม 6 ม.ระยะทาง 3,886 ม. ที่มีการคมนาคม
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือ สะดวก รวดเร็วและ
ปริมาณขนถา่ยวสัดุปพูืน้ ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
ทาง จา้นวน 3,866 ลบ.ม.

10 กอ่สร้างตอม่อสะพาน เพือ่มีรากฐานที่แขง็แรง ติดต้ังสะพานเหล็กขนาด 391,500 - - ตามแบบของ ตอม่อสะพานมีความแขง็แรง กองช่าง
ขา้มคลองปะแกต หมู่ที่ 8 ในการกอ่สร้างสะพาน กวา้ง 4 ม. ยาว 30.70 ม. เทศบาลต้าบลพวา เปน็ไปตามแบบที่กา้หนด

11 ลงลูกรัง สายซอยเขาสวรรค์ เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ 1.ซอย 1 เขาสวรรค์ 300,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 12 สะดวก ปลอดภยั ในการ 2.คลองแดง ซอย 1 ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

คมนาคม 3.คลองแดง ซอย 5 ที่มีการคมนาคม
4.เขาสวรรค์ ซอย 3 สะดวก รวดเร็วและ

ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
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1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

12 กอ่สร้างท่อระบายน้้า ค .ส.ล. เพือ่เปน็ทางระบายน้้าในฤดูฝน 1. ถนนสายซอยสนามกฬีา 44,600 - - 1.ร้อยละหรือจา้นวน ลดปญัหาน้้าท่วมในฤดูฝน กองช่าง
ชนิดกลม หมู่ที่ 1 และเพือ่ความสะดวกในการ - ส้านักสะท้อน ขนาด ครัวเรือนประชาชน

สัญจรไป-มา เส้นผ่านศูนยก์ลาง 1x1 ม. ในพืน้ที่ หมู่ที่ 1
จา้นวน 10 ท่อน พร้อมลง และหรือประชาชน
ลูกรังเสริมหลังท่อและ พืน้ที่ใกล้เคียง
ผิวจราจร 120 ลบ.ม.
พร้อมปา้ยโครงการ
จา้นวน 1 ปา้ย
2. ถนนสายเขากล้วย - 49,800 - - 2.ร้อยละหรือจา้นวน
บอ่มะม่วง ขนาดเส้นผ่าน ครัวเรือนประชาชน
ศูนยก์ลาง 1x1 ม. จา้นวน ในพืน้ที่ หมู่ที่ 1
12 ท่อน พร้อมลงลูกรัง และหรือประชาชน
เสริมหลังท่อและ พืน้ที่ใกล้เคียง
ผิวจราจร 120 ม.พร้อม
ปา้ยโครงการจา้นวน
1 ปา้ย
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1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

13 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.สายคอกแพะ เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 312,500 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 7 สะดวก ปลอดภยั ในการ 5.00 ม. ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

คมนาคม 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
500 ตร.ม.

14 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.สายคลอง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 312,500 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หนิเพลิง หมู่ที่ 7 สะดวก ปลอดภยั ในการ 5.00 ม. ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

คมนาคม 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
500 ตร.ม.

26

1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

15 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.สายวงัอแีอน่ เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
- เขากล้วย หมู่ที่ 8 สะดวก ปลอดภยั ในการ 6.00 ม. ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

คมนาคม 80.00 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.

16 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.สายวงัอแีอน่ เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
- พวา หมู่ที่ 8 สะดวก ปลอดภยั ในการ 6.00 ม. ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

คมนาคม 80.00 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.
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1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

17 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.สายซอย เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สตรีแม่บา้น หมู่ที่ 8 สะดวก ปลอดภยั ในการ 4.00 ม. ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

คมนาคม 120.00 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.

18 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ซอยตามน เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 3 สะดวก ปลอดภยั ในการ 4.00 ม. ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

คมนาคม 120.00 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.
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1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

19 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 312,500 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บอ่มะเด่ือ หมู่ที่ 9 สะดวก ปลอดภยั ในการ 5.00 ม. ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

คมนาคม 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
500 ตร.ม.พร้อมปา้ย
โครงการ จา้นวน 1 ปา้ย

20 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.สายคงคา - เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คลองตาบาล หมู่ที่ 2 สะดวก ปลอดภยั ในการ 5.00 ม. ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

คมนาคม 95.00 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
475 ตร.ม.
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1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

21 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายคลองครก - คลองครกบน สะดวก ปลอดภยั ในการ 4.00 ม. ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
หมู่ที่ 10 คมนาคม 120.00 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม

พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.

22 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายคลองครกบน - เขาสวรรค์ สะดวก ปลอดภยั ในการ 4.00 ม. ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
หมู่ที่ 10 คมนาคม 120.00 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม

พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.
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1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

23 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบา้นบอ่ชะอม ซอย 4 สะดวก ปลอดภยั ในการ 4.00 ม. ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
หมู่ที่ 11 คมนาคม 120.00 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม

พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.พร้อมปา้ย
โครงการ จา้นวน 1 ปา้ย

24 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเขาล้าน เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 3 สะดวก ปลอดภยั ในการ 4.00 ม. ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

คมนาคม 120.00 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.
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1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

25 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบา้นบอ่ชะอม ซอย 9 สะดวก ปลอดภยั ในการ 4.00 ม. ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
หมู่ที่ 11 คมนาคม 120.00 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม

พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.

26 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายเขากา้แพง ซอย 3 หมู่ที่ 12 สะดวก ปลอดภยั ในการ 4.00 ม. ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

คมนาคม 120.00 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.
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1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

27 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.สายซอย 3 เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 312,500 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 5 สะดวก ปลอดภยั ในการ 5.00 ม. ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

คมนาคม 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้

28 ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ หมู่ที่ 1- 12 500,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในพืน้ที่ต้าบลพวา สะดวก ปลอดภยั ในการ (รายละเอยีด ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

คมนาคม ตามภาคผนวก) ที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภยัเพิม่มากขึน้

29 ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้้า เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ตามแนวคูกนัช้าง 500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ค.ส.ล. ตามแนวคูกนัช้าง สะดวกและปลอดภยัในการ ครัวเรือนประชาชน และปลอดภยัในการ สัญจร

สัญจรไป-มา ที่มีการคมนาคม ไป-มา
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
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1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

30 กอ่สร้างท่อระบายน้้า ค .ส.ล. เพือ่เปน็ทางระบายน้้าในฤดูฝน วางท่อระบาย ค.ส.ล. 25,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ลดปญัหาน้้าท่วมในฤดูฝน กองช่าง
ชนิดกลม ถนนสายบอ่มะเด่ือ - และเพือ่ความสะดวกในการ ชนิดกลมขนาดเส้นผ่าน ครัวเรือนประชาชน
เขาไผ่ หมู่ที่ 9 สัญจรไป-มา ศูนยก์ลาง 0.60x1.00 ม. ในพืน้ที่ หมู่ที่ 9 

จา้นวน 8 ท่อน พร้อมลง และหรือประชาชน
ลูกรังเสริมหลังท่อและ พืน้ที่ใกล้เคียง
ผิวจาราจร 60 ลบ.ม.

31 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.สายซอย 1 เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 312,500 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 5 สะดวก ปลอดภยั ในการ 5.00 ม. ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

คมนาคม 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
500 ตร.ม.
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1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

32 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ซอย เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 312,500 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
อา่งใจกล้า หมู่ที่ 6 สะดวก ปลอดภยั ในการ 5.00 ม. ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

คมนาคม 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
500 ตร.ม.

33 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.สายเขา เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
กล้วย - หนิดาษ หมู่ที่ 1 สะดวก ปลอดภยั ในการ 6.00 ม. ระยะทาง 80.00 ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

คมนาคม ม. หนา 0.15 ม.พร้อมลง ที่มีการคมนาคม
ลูกรังตบแต่งไหล่ทาง สะดวก รวดเร็วและ
ขา้งละ 0.50 ม. หรือรวม ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
พืน้ที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 480 ตร.ม.

35

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

34 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.สายเขา เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
กา้จดั - อา่งคลองเขา หมู่ที่ 1 สะดวก ปลอดภยั ในการ 4.00 ม. ระยะทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา

คมนาคม 120.00 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการคมนาคม
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง สะดวก รวดเร็วและ
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.

35 ท้าทางลาด ภายในและ เพือ่ความปลอดภยัในการเดิน ศพด.วดัคลองน้้าเยน็ 30,000 - - จา้นวน 1 แหง่ เด็กมีความปลอดภยัในการ กองช่าง
ภายนอกอาคาร ศพด .วดัคลอง ของเด็กทั้งภายในและ หมู่ 4 เดินทั้งภายในและภายนอก
น้้าเยน็ หมู่ 4 ภายนอกอาคารเรียน อาคารเรียน

36 ลงลูกรัง หมู่ที่ 6 เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ 1.ซอยบอ่มะนาว 300,000 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สะดวก ปลอดภยั ในการ 2.ซอยเจริญมาก ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
คมนาคม 3.ซอยเขาสวนปา่ ที่มีการคมนาคม

4.ซอยอา่งใจกล้า สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟา้ เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ให้ ในพืน้ที่ต าบลพวา 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีไฟฟา้ใหแ้สงสวา่ง กองช่าง/
แสงสวา่งอยา่งทั่วถงึ ตามแบบ ทต.พวา ประชาชนหรือ อยา่งทั่วถงึ การไฟฟา้

จ านวนครัวเรือน ส่วนภมูิภาค
มีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถงึ

2 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ เพือ่ความปลอดภยัในชีวติและ ทางสาธาระภายในหมู่บา้น 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีความปลอดภยัใน กองช่าง
ทรัพยสิ์นของประชาชนในเวลา จ านวน 12 หมู่ ประชาชนหรือ ชีวติและทรัพยสิ์นมากขึน้
กลางคืน จ านวนครัวเรือน

มีความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น
มากขึน้

3 ซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสวา่ง เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ให้ ในพืน้ที่ต าบลพวา 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีไฟฟา้ใหแ้สงสวา่ง กองช่าง
สาธารณะ แสงสวา่งอยา่งทั่วถงึ จ านวน 12 แหง่ ประชาชนหรือ อยา่งทั่วถงึ

ตามแบบ ทต.พวา จ านวนครัวเรือน
มีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถงึ
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ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.2  แนวทางการพัฒนาระบบจราจร ไฟฟ้า และการสื่อสาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

4 ติดต้ังไฟกระพริบเตือน เพือ่ลดการเกดิอบุติัเหตุของ จ านวน 12 แหง่ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของจ านวน การเกดิอบุติัเหตุลดน้อยลง กองช่าง
แผงโซล่าเซลล์ ในพืน้ที่ต าบล ประชาชนที่สัญจรไป-มา บริเวณจดุส าคัญ ในพืน้ที่ ประชาชนในพืน้ที่
พวา ต าบลพวา

5 กอ่สร้างหอกระจายขา่ว เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับขอ้มูล จ านวน 1 จดุ ในพืน้ที่ 200,000 200,000 - ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับขอ้มูล กองช่าง
หมู่ที่ 10 ขา่วสาร อยา่งทั่วถงึ หมู่ที่ 4 ประชาชนหรือ ขา่วสาร อยา่งทั่วถงึ

จ านวนได้รับ ขอ้มูล 
ขา่วสาร อยา่งทั่วถงึ

6 ปรับปรุงไฟฟา้จาก 1 เฟต เปน็ เพือ่แกไ้ขปญัหาไฟฟา้ ซอยวงัอแีอน่ เขากล้วย - 30,000 - - ร้อยละของจ านวน มีกระแสไฟฟา้ เหมาะสม กองช่าง
3 เฟต ซอยวงัอแีอน่ ไม่เพยีงพอ สหกรณ์ ตามแบบ ประชาชนหรือ เพยีงพอ ต่อความต้องการ
เขากล้วย-สหกรณ์ หมู่ 8 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค จ านวนครัวเรือน

มีไฟฟา้ที่เหมาะสม
7 ปรับปรุงไฟฟา้จาก 1 เฟต เปน็ เพือ่แกไ้ขปญัหาไฟฟา้ ซอยวงัอแีอน่ ทต.พวา 300,000 - - ร้อยละของจ านวน มีกระแสไฟฟา้ เหมาะสม กองช่าง

3 เฟต หมู่ที่ 8 ไม่เพยีงพอ ตามแบบการไฟฟา้ ประชาชนหรือ เพยีงพอ ต่อความต้องการ
ส่วนภมูิภาค จ านวนครัวเรือน

มีไฟฟา้ที่เหมาะสม
8 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณ เพือ่ใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศพด.วดัคลองครก หมู่ 6 90,000 90,000 90,000 จ านวนไฟฟา้ส่อง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีไฟฟา้ กองช่าง

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัคลองครก มีไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณศูนยฯ์ สวา่งที่ติดต้ัง ส่องสวา่งบริเวณศูนยฯ์
หมู่ 6
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แนวทางการพัฒนาระบบจราจร ไฟฟ้า และการสื่อสาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติม/ เพือ่ใหม้ีสถานที่ได้มาตรฐาน ส านักงานเทศบาล 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของจ านวน ส านักงานเทศบาลต าบลพวา กองช่าง
ซ่อมแซม ส านักงาน ทต .พวา ที่พร้อมใหบ้ริการประชาชน ต าบลพวา ประชาชนหรือ ได้มาตรฐานและพร้อมให้

จ านวนครัวเรือน บริการประชาชน
ที่มาใช้บริการหรือ
ติดต่อราชการกบั
ทต.พวา

2 กอ่สร้างหอ้งน้ าหอประชุม เพือ่ใช้รับรองประชาชนหรือ ขนาดกวา้ง 2 ม. ยาว 2 ม. 300,000 - ร้อยละของจ านวน มีหอ้งน้ าส าหรับรับรอง กองช่าง
หมู่บา้น หมู่ที่ 2 คณะตรวจเยีย่มที่เขา้มาใช้ จ านวน 2 หอ้ง หรือมีพืน้ที่ ประชาชนหรือ ประชาชนหรือคณะตรวจ-

หอประชุมหมู่บา้น ใช้สอย 16 ตร.ม. พร้อม จ านวนครัวเรือน เยีย่ม
ปา้ยโครงการ จ านวน ที่เขา้มาใช้
1 ปา้ย หอประชุมหมู่บา้น

3 กอ่สร้างร้ัวกนัช้างต าบลพวา เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ พืน้ที่ที่ประสบภยัช้างปา่ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ตามมาตรฐานที่ ประชาชนอยูอ่ยา่งปลอดภยั กองช่าง
ปลอดภยัจากช้างปา่ หมู่ที่ 1/4/9/10 และ ก าหนด (แบบของ

หรือ 12 เทศบาลต าบลพวา)

40

ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง / ปรับปรุง  /ซ่อมแซม อาคารตา่ง ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

4 กอ่สร้างหอ้งน้ า ศพด . เพือ่มีหอ้งน้ าที่ได้มาตรฐาน ขนาดกวา้ง 3.00 ม. 100,000 - - จ านวน 1 หอ้ง มีหอ้งน้ าที่ถกูสุขลักษณะ กองช่าง
เทศบาลต าบลพวา หมู่ที่ 2 ยาว 4.25 ม. หรือ ยาว 4.25 ม. หรือ เหมาะสมกบัการใช้งาน

มีพืน้ที่ใช้สอย มีพืน้ที่ใช้สอย
12.75 ตร.ม. 12.75 ตร.ม.

5 ติดต้ังกนัสาดรอบอาคาร ศพด . เพือ่ปอ้งกนัแสงแดดและฝน ขนาดกวา้ง 1.00 ม. 45,000 - - ติดต้ังกนัสาด อาคาร ศพด. ไม่มีฝนสาด กองช่าง
วดัคลองน้ าเยน็ หมู่ 4 สาดเขา้อาคารเรียน ยาว 2.30 ม. จ านวน 9 ชุด

จ านวน 7 ชุด และ
ขนาดกวา้ง 1.00 ม.
ยาว 3.40 ม.
จ านวน 2 ชุด
จ านวน 1 ศูนย์

6 กอ่สร้างหอ้ง พกัขยะ ศพด . เพือ่ใหม้ีที่พกัขยะ ศพด.วดัคลองครก หมู่ 6 8,000 - - จ านวน 1 หอ้ง มีหอ้งส าหรับพกัขยะ กองช่าง
วดัคลองครก หมู่ 6 ขนาดกวา้ง 2.00 ม.

ยาว 2.00 ม. หรือ
มีพืน้ที่ใช้สอย 
4 ตร.ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง / ปรับปรุง  /ซ่อมแซม อาคารตา่ง ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

7 กอ่สร้างอา่งล้างจาน ศพด . เพือ่ใหม้ีอา่งล้างจานที่ได้ ตามแบบ ทต.พวา 300,000 - - ร้อยละของจ านวน มีอา่งล้างจานที่ได้มาตรฐาน กองช่าง
วดัเขาก าจดั หมู่ที่ 9 มาตรฐาน ประชาชนหรือ

จ านวนครัวเรือน
ที่มาท ากจิกรรม

8 ติดต้ังมุ้งลวด ประตู - หน้าต่าง เพือ่ปอ้งกนัการเกดิโรคระบาด ติดต้ังมุ้งลวดที่ประตูและ 12,000 - - ตามแบบ ทต.พวา ปอ้งกนัยงุลาย หรือสัตว ์อืน่ๆ กองช่าง
ศพด.วดัเขาก าจดั หมู่ที่ 9 จากยงุลาย หรือสัตวอ์ืน่ๆ หน้าต่าง ใน ที่เปน็พาหะน าโรค

ที่เปน็พาหะน าโรค ศพด.วดัเขาก าจดั หมู่ 9

9 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ใช้เปน็สถานที่รับรอง ขนาดกวา้ง 9.00 ม. 864,000 - - ร้อยละของจ านวน มีสถานที่รับรองไวใ้ช้รับรอง กองช่าง
ศพด.วดัคลองครก หมู่ที่ 6 ผู้มาเยอืน หรือคณะตรวจเยีย่ม ยาว 12.00 ม. หรือ ผู้มาเยอืน หรือ ผู้มาเยอืน หรือคณะตรวจ-

หรือใช้ท ากจิกรรมต่าง ๆ มีพืน้ที่ใช้สอย คณะตรวจเยีย่ม เยีย่ม หรือใช้ท ากจิกรรม
ต่าง ๆ

42

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562
เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

เปา้หมาย/
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.3  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง / ปรับปรุง  /ซ่อมแซม อาคารตา่ง ๆ

ที่



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

10 กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพือ่ใหม้ีพืน้ที่ในการด าเนิน ขนาด กวา้ง 44.50 ม. 1,350,000 - - ขนาดตามแบบ 1.มีพืน้ที่ในการด าเนินงาน กองช่าง
ที่ท าการเทศบาลต าบลพวา งานหรือกจิกรรมต่างๆ ยาว 47 ม. หน้า 0.15 ม. ที่ก าหนด หรือกจิกรรมต่างๆ 

2.เพือ่ลดปริมาณของน้ า หรือปริมาณงาน 2.ปริมาณน้ าที่ท่วมขงัลดลง
ท่วมขงัในช่วงฤดูฝน ไม่น้อยกวา่ 2,091 ตร.ม. 3.มีลานคอนครีตที่รองรับ
3.เพือ่ใช้เปน็ลานจอดรถ คณะผู้ตรวจเยีย่ม หรือคณะ
เมื่อมีคณะผู้ตรวจเยีย่ม หรือ ที่มาศึกษาดูงาน หรือลาน
คณะที่มาศึกษาดูงาน หรือลาน จอดรถส าหรับผู้ที่มาติดต่อ
จอดรถส าหรับผู้ที่มาติดต่อ ราชการ ในเทศบาลต าบลพวา
ราชการ ในเทศบาลต าบลพวา 

11 ต่อเติมโรงจอดรถเคร่ืองจกัรกล เพือ่มีพืน้ที่ในการจอดรถ ขนาดกวา้ง 10 ม. ยาว 400,000 - - ขนาดตามแบบ มีพืน้ที่ในการจอดรถ กองช่าง
ที่ท าการเทศบาลต าบลพวา เคร่ืองจกัรกลกวา้งขึน้ 10 ม. หรือปริมาณงาน ที่ก าหนด เคร่ืองจกัรกลกวา้งขึน้

หรือปริมาณงาน 
100 ตร.ม.

13 ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ เพือ่ใช้เปน็หอ้งเกบ็เอกสาร ต่อเติมอาคารเอนก 200,000 - - ตามแบบ ทต.พวา มีหอ้งที่ใช้ส าหรับเกบ็เอกสาร กองช่าง
เทศบาลต าบลพวา ต่างๆ ของเทศบาลต าบลพวา ประสงค์เทศบาลต าบลพวา ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลพวา

จ านวน 1 หอ้ง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง / ปรับปรุง  /ซ่อมแซม อาคารตา่ง ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขดุเจาะบอ่น้้าบาดาล หมู่ที่ 12 เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าเพยีงพอ บริเวณถนนสาย 100,000 100,000 - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนมีน้้าเพยีงพอใน กองช่าง
ในการอปุโภค-บริโภค เขาช่องลม - เขากา้แพง ครัวเรือน หรือ การอปุโภค-บริโภค

หมู่ที่ 12 ขนาด 6 นิ้ว ประชาชนที่ใช้น้้า
ลึก 60 - 100 ม. พร้อม อปุโภค-บริโภค
ปา้ยโครงการจา้นวน
1 ปา้ย

2 ติดต้ังระบบประปาหมู่บา้นแบบ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าเพยีงพอ บริเวณอา่งเกบ็น้้า 467,000 467,000 - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนมีน้้าเพยีงพอใน กองช่าง
หอถงัเหล็กส้าเร็จรูปทรงถว้ย ในการอปุโภค-บริโภค เขาละโมก หมู่ที่ 6 ขนาด ครัวเรือนประชาชน การอปุโภค-บริโภค
แชมเปญ หมู่ที่ 6 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. ที่ใช้น้้า อปุโภค -

พร้อมติดต้ังระบบถงักรอง บริโภค
น้้า พร้อมปา้ยโครงการ
จา้นวน 1 ปา้ย

3 วางท่อส่งน้้าประปา หมู่ที่ 6 เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าเพยีงพอ ถนนสายซอยอ่างเก็บน้้า 116,900 - - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนมีน้้าเพยีงพอใน กองช่าง
ในการอปุโภค-บริโภค เขาละโมกหมู่ที่ 6 ท่อประปา ครัวเรือนประชาชน การอปุโภค-บริโภค

พีวซีี.ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง ที่ใช้น้้า อปุโภค -
3" ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. จ้านวน บริโภค
140 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ

จ้านวน 1 ป้าย
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1.4  แนวทางการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภค -บริโภค และเพ่ือการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลตา้บลพวา  อ้าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

4 กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าเพยีงพอ ติดต้ังระบบประปาหมู่บา้น 450,000 450,000 - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนมีน้้าเพยีงพอใน กองช่าง
หมู่ที่ 4 ในการอปุโภค-บริโภค แบบหอถงัเหล็กส้าเร็จรูป ครัวเรือนประชาชน การอปุโภค-บริโภค

ทรงถว้ยแชมเปญพร้อม ที่ใช้น้้า อปุโภค -
อปุกรณ์ บริโภค

5 กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าเพยีงพอ ติดต้ังระบบประปาหมู่บา้น 450,000 450,000 - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนมีน้้าเพยีงพอใน กองช่าง
หมู่ที่ 7 ในการอปุโภค-บริโภค แบบหอถงัเหล็กส้าเร็จรูป ครัวเรือนประชาชน การอปุโภค-บริโภค

ทรงถว้ยแชมเปญพร้อม ที่ใช้น้้า อปุโภค -
อปุกรณ์ บริโภค

6 ขยายเขตประปา ถนนสายซอย เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าเพยีงพอ วางท่อประปา พวีซีี ขนาด 300,000 300,000 - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนมีน้้าเพยีงพอใน กองช่าง
คลองแดง ซอย 4 หมู่ที่ 12 ในการอปุโภค-บริโภค เส้นผ่านศูนยก์ลาง ครัวเรือน หรือ การอปุโภค-บริโภค

2.00 น. ชั้น 8.5 ประชาชนที่ใช้น้้า
ระยะทาง 3,000 ม. อปุโภค-บริโภค

7 ขยายเขตประปา ถนนสายซอย เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าเพยีงพอ ตามแบบแปลนเทศบาล 100,000 100,000 - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนมีน้้าเพยีงพอใน กองช่าง
ศูนยส์ตรีแม่บา้น หมู่ที่ 8 ในการอปุโภค-บริโภค ต้าบลพวา ครัวเรือน หรือ การอปุโภค-บริโภค

ประชาชนที่ใช้น้้า
อปุโภค-บริโภค
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1.4  แนวทางการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภค -บริโภค และเพ่ือการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลตา้บลพวา  อ้าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

8 ขยายเขตประปา ถนนสายซอย เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าเพยีงพอ ตามแบบแปลนเทศบาล 55,000 55,000 - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนมีน้้าเพยีงพอใน กองช่าง
เขาละโมก - เหมืองแร่ หมู่ที่ 6 ในการอปุโภค-บริโภค ต้าบลพวา ครัวเรือน หรือ การอปุโภค-บริโภค

ประชาชนที่ใช้น้้า
อปุโภค-บริโภค

9 ขดุลอกสระน้้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าเพยีงพอ ขนาดกวา้ง 20 ม. ยาว 100,000 100,000 - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนมีน้้าเพยีงพอใน กองช่าง

ในการอปุโภค-บริโภค 40 ม. ลึก 3 ม. หรือ ครัวเรือนประชาชน การอปุโภค-บริโภค
ปริมาณดินขดุไม่น้อยกวา่ ที่ใช้น้้า อปุโภค -
2,400 ลบ.ม. บริโภค

10 ขดุสระน้้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าเพยีงพอ ขนาดกวา้ง 20 ม. ยาว 100,000 100,000 - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนมีน้้าเพยีงพอใน กองช่าง
ในการอปุโภค-บริโภค 40 ม. ลึก 3 ม. หรือ ครัวเรือนประชาชน การอปุโภค-บริโภค

ปริมาณดินขดุไม่น้อยกวา่ ที่ใช้น้้า อปุโภค -
2,400 ลบ.ม. บริโภค

11 ขดุลอกอา่งเขาละโมก หมู่ที่ 6 เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าเพยีงพอ ขนาดกวา้ง 10 ม. ยาว 300,000 300,000 - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนมีน้้าเพยีงพอใน กองช่าง
ในการอปุโภค-บริโภค 120 ม. ลึก 6 ม. หรือ ครัวเรือนประชาชน การอปุโภค-บริโภค

ปริมาณดินขดุไม่น้อยกวา่ ที่ใช้น้้า อปุโภค -
6,000 ลบ.ม. บริโภค
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1.4  แนวทางการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภค -บริโภค และเพ่ือการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลตา้บลพวา  อ้าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

12 ขดุลอกสระน้้าสาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าเพยีงพอ ขนาดกวา้ง 20 ม. ยาว 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนมีน้้าเพยีงพอใน กองช่าง
หมู่ที่ 11 ในการอปุโภค-บริโภค 40 ม. ลึก 3 ม. หรือ ครัวเรือนประชาชน การอปุโภค-บริโภค

ปริมาณดินขดุไม่น้อยกวา่ ที่ใช้น้้า อปุโภค -
2,400 ลบ.ม. บริโภค

13 ขดุลอกสระน้้าสาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าเพยีงพอ 1.วดัวงัอแีอน่ 200,000 200,000 - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนมีน้้าเพยีงพอใน กองช่าง
หมู่ที่ 8 ในการอปุโภค-บริโภค 2.ส่ีแยกเขากล้วย ครัวเรือนประชาชน การอปุโภค-บริโภค

ที่ใช้น้้า อปุโภค -
บริโภค

14 ขดุลอกสระน้้าสาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าเพยีงพอ 1.ในพืน้ที่ ม.10 300,000 300,000 - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนมีน้้าเพยีงพอใน กองช่าง
หมู่ที่ 10 ในการอปุโภค-บริโภค 2.เขตอนุรักษสั์ตวป์า่ ครัวเรือนประชาชน การอปุโภค-บริโภค

  - หนองตาเหง่ียม ที่ใช้น้้า อปุโภค -
  - หนองใผ่ บริโภค

15 กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าเพยีงพอ กอ่สร้างระบบประปา 300,000 300,000 - ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนมีน้้าเพยีงพอใน กองช่าง
หมู่ที่ 4 ในการอปุโภค-บริโภค หมู่บา้นตามแบบมาตรฐาน ครัวเรือนประชาชน การอปุโภค-บริโภค

ที่ใช้น้้า อปุโภค -
บริโภค
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1.4  แนวทางการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภค -บริโภค และเพ่ือการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลตา้บลพวา  อ้าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว    

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 งานมหกรรมทุเรียนโลก เพือ่สนับสนุนการเผยแพร่ อดุหนุน อบจ.จนัทบรีุ 40,000 40,000 40,000 อดุหนุน อบจ. เผยแพร่สินค้าพืน้เมือง กองการศึกษา
ประจ าป ี2560 * สินค้าพืน้เมือง ปลีะ 1 คร้ัง (40,000) จนัทบรีุ ปลีะ 1 คร้ัง

2 ออกร้านเผยแพร่ผลิตภณัฑ์พืน้ เพือ่ด าเนินการจดังานตากสิน อดุหนุน อบจ.จนัทบรีุ 20,000 20,000 20,000 อดุหนุน อบจ. ด าเนินการจดังานตากสิน กองการศึกษา
เมืองในงานสมเด็จพระเจา้ ร าลึกงานกาชาด และส่งเสริม ปลีะ 1 คร้ัง (20,000) จนัทบรีุ ปลีะ 1 คร้ัง ร าลึกงานกาชาด และส่งเสริม
ตากสินมหาราชร าลึก และ ผลิตภณัฑ์พืน้เมือง ผลิตภณัฑ์พืน้เมือง
งานกาชาด *

3 แกป้ญัหาการวา่งงาน เพือ่อบรม ส่งเสริม สนับสนุน ประชาชน/องค์กร 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือจ านวน ผู้วา่งงาน ผู้ตกงาน มีอาชีพ ส านักปลัด
หรือส่งเสริมการประกอบอาชีพ ใหค้วามรู้แกป่ระชาชน /กลุ่มอาชีพ/ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวที่ได้รับ รองรับ และบรรเทาปญัหา

ในการประกอบอาชีพ และ ในเขตเทศบาลต าบลพวา การสนับสนุนมี ความเดือดร้อน
พฒันากลุ่มอาชีพเดิม รายได้เพิม่ขึน้

4 จา้งเด็กนักเรียนนักศึกษาท างาน เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กนักเรียน เด็กนักเรียน/นักศึกษา 120,000 120,000 120,000 ร้อยละหรือจ านวน เด็กมีรายได้เสริมในช่วงปดิ ส านักปลัด
ในช่วงปดิภาคเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ อายไุม่ต่ ากวา่ 15 ปี (120,000) เด็กนักเรียน ภาคเรียน เปน็การส่งเสริม

และมีรายได้ในช่วงปดิ นักศึกษา มีรายได้ การเรียนรู้ และใช้เวลาวา่ง
ภาคเรียน เพิม่ขึน้ ใหเ้กดิประโยชน์
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2.1 แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชพี  และยกระดบัรายได้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน 1.เพือ่อบรมใหค้วามรู้ในเร่ือง ประชาชนหรือกลุ่มอาชีพ 30,000 - - ร้อยละของจ านวน 1.ประชาชนหรือกลุ่มอาชีพ ส านักปลัด
ตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง การประกอบอาชีพตามหลัก ในเขตเทศบาลต าบลพวา ผู้เขา้ร่วมโครงการ ได้รับความรู้ในเร่ืองการ

เศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบอาชีพตามหลัก
2.เพือ่อบรมเกีย่วกบัการท า เศรษฐกจิพอเพยีง และ
เกษตร สามารถน าความรู้ที่ได้จาก

การอบรม มาประกอบอาชีพ
ตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง
2.ประชาชนสามารถน า
ความรู้ในเร่ืองการท าเกษตร
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2.1 แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชพี  และยกระดบัรายได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน
ยทุธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย/
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 จดัท าปา้ยชื่อสถานที่ท่องเที่ยว เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ ในพืน้ที่ต าบลพวา 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ หรือ จ านวน ประชาชนที่เขา้มาในพืน้ที่ ส านักปลัด
ต าบลพวา ประชาสัมพนัธใ์หก้บัผู้ที่สนใจ จ านวน 2 ปา้ย ประชาชน หรือ ต าบลพวาได้รู้จกัแหล่ง

ในการท่องเที่ยวในพืน้ที่ ครัวเรือน ได้รู้จกั ท่องเที่ยวในต าบลพวา
ต าบลพวา สถานที่ท่องเที่ยว

ในต าบลพวาเพิม่ขึน้
2 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน ประชาชน / ผู้ที่สนใจ 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ หรือ จ านวน ได้เรียนรู้และเขา้ใจถงึการ ส านักปลัด

เชิงอนุรักษต์ าบลพวา ต าบลพวาและใหผู้้ที่มา ประชาชนที่มา ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษแ์ละน า
ท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเขา้ใจ ท่องเที่ยวในต าบล ไปเปน็แนวทางในการ
ถงึการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พวา ท่องเที่ยวต่อไป
โดยน าไปเปน็แนวทางในการ
ท่องเที่ยว

3 ถนนส่งเสริมการท่องเที่ยว เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ ในพืน้ที่ต าบลพวา 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ หรือ จ านวน ประชาชนที่เขา้มาในพืน้ที่ ส านักปลัด

ประชาสัมพนัธใ์หก้บัผู้ที่สนใจ ประชาชน หรือ ต าบลพวาได้รู้จกัแหล่ง
ในการท่องเที่ยวในพืน้ที่ ครัวเรือน ได้รู้จกั ท่องเที่ยวในต าบลพวา
ต าบลพวา สถานที่ท่องเที่ยว

ในต าบลพวาเพิม่ขึน้
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2.2  แนวทางการส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษา    

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร เพือ่ใหน้ักเรียนได้รับอาหาร 1.ศพด.ทต.พวา 1,650,000 1,650,000 1,650,000 จ านวน 250 คน ด็กมีพฒันาการทางด้าน กองการศึกษา
สถานศึกษา กลางวนั ที่มีคุณภาพเพยีงพอ 2.ศพด.วดัคลองน้ าเยน็ ร่างกายที่แขง็แรงสมบรูณ์

เหมาะสมต่อร่างกาย 3.ศพด.วดัเขาก าจดั
4.ศพด.วดัคลองครก

2 สนับสนุนส่งเสริมการจดัการ 1.เพือ่พฒันาศูนยพ์ฒันา 1.ศพด.ทต.พวา 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ านวน 1.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ศึกษา เด็กเล็กใหส้ะอาด ปลอดภยั 2.ศพด.วดัคลองน้ าเยน็ ผู้เขา้ร่วมโครงการ ใหส้ะอาด ปลอดภยั

2.เพือ่สานสัมพนัธร์ะหวา่ง 3.ศพด.วดัเขาก าจดั หรือกจิกรรม 2.ครูและผู้ปกครองความ
ครูและผู้ปกครอง 4.ศพด.วดัคลองครก สัมพนัธท์ี่ดีต่อกนั
3.เพือ่เสริมสร้างพฒันาการ 3.เด็กมีพฒันาการในการอา่น
ด้านการอา่น เพิม่ขึน้
4.เพือ่ใหน้ักเรียนรู้จกัวนัส าคัญ 4.นักเรียนได้รู้จกัวนัส าคัญ
ของไทย ของไทย
4.เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์ใน 5.ภมูิทัศน์ในศูนยพ์ฒันา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็กได้รับการปรับปรุง

3 อดุหนุนส่วนราชการ * เพือ่ส่งเสริมอาหารกลางวนั โรงเรียนในเขตเทศบาล 4,400,000 4,400,000 4,400,000 เด็กนักเรียนของ นักเรียนของโรงเรียนในเขต กองการศึกษา
ส าหรับโรงเรียนในเขต ต าบลพวา โรงเรียนในเขต เทศบาลต าบลพวาได้รับการ
เทศบาลต าบลพวา เทศบาลต าบลพวา ส่งเสริมอาหารกลางวนั

จ านวน 1,100 คน
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3.1  แนวทางการพัฒนาดา้นส่งเสริมการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

4 ค่าอาหารเสริม (นม) เพือ่ใหน้ักเรียนได้รับ 1.โรงเรียน 4 แหง่ ได้แก่ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1.นักเรียนของ นักเรียนมีพฒันาการทางด้าน กองการศึกษา
อาหารเสริม (นม)ที่มีคุณค่า  - โรงเรียนบา้นเนินจ าปา โรงเรียนทั้ง 4 แหง่ ร่างกายที่แขง็แรงสมบรูณ์
และปริมาณเพยีงพอต่อ  - โรงเรียนบา้นวงัอแีอน่ จ านวน 1,100 คน
ร่างกาย  - โรงเรียนบา้นบอ่ชะม 2.นักเรียนของ

 - โรงเรียนบา้นคลองครก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
2.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 250 คน
4 แหง่ ได้แก่
 - ศพด.ทต.พวา
 - ศพด.วดัคลองน้ าเยน็
 - ศพด.วดัเขาก าจดั
 - ศพด.วดัคลองครก

5 สานฝันแบง่ปนัรอยยิม้ เพือ่สนับสนุนการจดักจิกรรม นักเรียนและเยาวชน 70,000 - - ร้อยละ หรือ จ านวน นักเรียนและเยาวชนได้รับการ กองการศึกษา
เพือ่เยาวชนต าบลพวา การเรียนรู้ใหก้บันักเรียนและ ในเขตเทศบาลต าบลพวา นักเรียนและเยาวชน ส่งเสริมพฒันาการและเรียนรู้

เยาวชนในวนัเด็กแหง่ชาติ ที่เขา้ร่วมโครงการ/ และได้ร่วมสนุกกบักจิกรรม
กจิกรรม ต่าง ๆ 

52

3.1  แนวทางการพัฒนาดา้นส่งเสริมการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน
ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการศึกษา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย/
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

6 ส่งเสริม/พฒันาเด็กและเยาวชน 1.เพือ่สร้างพฤติกรรมเชิงสร้าง เด็กและเยาวชนในเขต 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ านวน 1.เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรม ส านักปลัด
สรรค์ใหแ้กเ่ด็กและเยาวชน เทศบาลต าบลพวา เด็กและเยาวชน ในสร้างสรรค์เพิม่ขึน้
2.เพือ่เตรียมความพร้อมสู่ ที่เขา้ร่วมโครงการ 2.เด็กและเยาวชนมีความ
ประชาคมอาเซียน หรือกจิกรรม พร้อมที่เขา้สู่ประชาคม
3.เพือ่เผยแพร่ความรู้เร่ือง อาเซียน
ประชาธปิไตยหรือกฎหมาย 3.เด็กและเยาวชนได้รับความ
รัฐธรรมนูญ รู้เกีย่วกบัประชาธปิไตยหรือ
4.เพือ่ฝึกอาชีพใหก้บัเด็กและ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
เยาวชน 4.เด็กและเยาวชน สามารถ

น าความรู้จากการฝึกไป
ประกอบอาชีพได้

7 จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน เพือ่ใหเ้ด็กมีส่ือการเรียน ศพด.ในเขตต าบลพวา 300,000 300,000 300,000 จ านวนของส่ือ เด็กมีส่ือการเรียนการสอนที่ กองกาศึกษา
ส าหรับเด็ก ศพด. ในเขตต าบล การสอนที่มีคุณภาพและ จ านวน 4 แหง่ การเรียนการสอน มีคุณภาพและเพยีงพอ
พวา เพยีงพอต่อการจดัการเรียน

การสอน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน
ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการศึกษา
3.1  แนวทางการพัฒนาดา้นส่งเสริมการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชน เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน พนง.เทศบาล/พนง.จา้ง/ 15,000 15,000 15,000 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนมีความรู้ความเขา้ ส านักปลัด
ตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลขา่วสารทาง มีความรู้ และความเขา้ใจ สท./ประชาชนทั่วไป ผู้เขา้อบรม ใจในการรับรู้ขอ้มูลขา่วสาร
ราชการ พ.ศ. 2540 ในการรับรู้ขอ้มูลขา่วสาร ของทางราชการมากขึน้

2 ขา่วสารถงึผู้ปกครอง ศพด . เพือ่ใหผู้้ปกครองได้รับขา่วสาร ผู้ปกครอง 5,000 5,000 5,000 ร้อยละหรือจ านวน ผู้ปกครองได้ทราบขา่วสาร กองการศึกษา
ทต.พวา หมู่ที่ 2,ศพด.วดัเขา ต่างๆ จาก ศพด. ผู้ปกครองที่ได้รับ จาก ศพด.มากขึน้
ก าจดั หมู่ที่ 9 และ ศพด. ขอ้มูลขา่วสาร
วดัคลองน้ าเยน็  หมู่ที่ 4
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3.2  แนวทางการเพ่ิมชอ่งทางในการรับรู้ขอ้มลูขา่วสารใหแ้ก่ประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม    



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์กฬีาหมู่บา้น เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ หมู่บา้นในพืน้ที่ต าบลพวา 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึน้ กองการศึกษา
ออกก าลังกาย เพือ่สุขภาพ ประชากรหรือ
อนามัยที่ดี ครัวเรือน ที่ใช้

อปุกรณ์กฬีา
หมู่บา้น

2 สมทบกองทุนหลักประกนั เพือ่สนับสนุนโครงการหรือ กองทุนหลักประกนัประกนั 239,760 240,000 240,000 จ านวนโครงการ จดัท าโครงการหรือกจิกรรม ส านักปลัด
สุขภาพต าบลพวา * กจิกรรม ต่างๆ ในกองทุนฯ สุขภาพต าบลพวา ของกองทุน ในกองทุนฯ

3 จดัการแขง่ขนักฬีาระหวา่ง เพือ่ส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการ นักกฬีาหน่วยงานต่าง ๆ 50,000 50,000 50,000 จ านวนนักกฬีาหรือ นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนั กองการศึกษา
หน่วยงาน แขง่ขนัระหวา่งหน่วยงาน ในต าบลพวา ผู้เขา้ร่วมโครงการ ระหวา่งหน่วยงาน

4 พฒันาและส่งเสริมงาน เพือ่จดัอบรม ใหค้วามรู้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความรู้ในการ ส านักปลัด
สาธารณสุข ประชาชน ในการปอ้งกนัโรค ต าบลพวา ประชาชนที่เขา้ร่วม ปอ้งกนัและรักษาสุขภาพ และ

และรักษาสุขภาพ อบรมในโครงการ สามารถปอ้งกนัจากโรคต่างๆ
หรือกจิกรรม ได้ด้วยตนเอง
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4.1  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ และอนามยัของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

5 ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา เพือ่อบรม ใหค้วามรู้แก่ เด็กนักเรียน หรือเยาวชน 20,000 - - ร้อยละหรือจ านวน เด็กนักเรียน เยาวชน หรือ ส านักปลัด
ยาเสพติด เด็กนักเรียนหรือเยาวชนหรือ หรือประชาชน ในเขต (20,000) เด็กนักเรียนหรือ ประชาชน ได้ตระหนักถงึโทษ

ประชาชน ได้ตระหนักถงึโทษ เทศบาลต าบลพวา เยาวชนหรือ และหา่งไกลส่ิงเสพติด
ของส่ิงเสพติด ประชาชนที่เขา้ร่วม

อบรมในโครงการ
หรือกจิกรรม

6 จดัการแขง่ขนักฬีาสร้าง เพือ่จดัการแขง่ขนักฬีาในเขต เยาวชน หรือประชาชน 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวน เยาวชน หรือประชาชนได้ กองการศึกษา
ความสัมพนัธต้์านยาเสพติด เทศบาลต าบลพวาและแกไ้ข ในเขตเทศบาลต าบลพวา (100,000) เยาวชนหรือ เขา้ร่วมแขง่ขนักฬีาและหา่ง
"พวาคัพ" ปญัหายาเสพติด ประชาชนที่เขา้ร่วม ไกลจากยาเสพติด

อบรมในโครงการ
หรือกจิกรรม
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4.1  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ และอนามยัของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นดา้นสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค์ปอ้งกนั และลดการแพร่ เพือ่อบรมและใหค้วามรู้ในการ ประชาชนหรือนักเรียน 70,000 70,000 70,000 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนหรือนักเรียนได้รับ ส านักปลัด
ระบาดของโรคไขเ้ลือดออก ปอ้งกนัและควบคุมการแพร่ ในเขตเทศบาลต าบลพวา ประชากรหรือ ความรู้ในการปอ้งกนัและ
ในพืน้ที่ ต.พวา ระบาดของโรคไขเ้ลือดออก นักเรียน ที่เขา้ร่วม ควบคุมการแพร่ระบาดของ

อบรมในโครงการ โรคไขเ้ลือดออก
หรือกจิกรรม
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4.2 แนวทางการปอ้งกัน  และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 เตรียมความพร้อมเพือ่จดัการ เพือ่อมรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั ประชาชนในพืน้ที่ต าบล 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้ความรู้ในการ ส านักปลัด
ปญัหาไฟปา่และหมอกควนั การแกไ้ขปญัหาไฟปา่และ พวา ผู้เขา้ร่วมโครงการ แกไ้ขปญัหาไฟปา่และ

หมอกควนั หมอกควนั
2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้ จดัอบรมใหค้วามรู้ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนเกดิแนวคิดที่ดีต่อ ส านักปลัด

ในการคัดแยกที่ต้นทาง ความเขา้ใจและแยกประเภท ความเขา้ใจแกป่ระชาชน ประชาชนหรือ การจดัการขยะมูลฝอยเขา้ใจ
ของขยะได้ ครัวเรือน ที่เขา้ร่วม ถงึคุณค่าของวสัดุหรือส่ิงของ

โครงการหรือ เหลือใช้สามรถนาขยะไป
กจิกรรมมีความรู้ รีไซเคิลเพือ่นากลับมาใช้ใหม่
เพิม่ขึน้

3 จา้งเหมาบริการจดัเกบ็ขยะ เพือ่จดัเกบ็ขยะในพืน้ที่ชุมชน - หมู่ที่ 2 324,000 324,000 324,000 พนักงานเกบ็ขยะ มีพนักงานเกบ็ขยะ ส านักปลัด
ต าบลพวา - หมู่ที่ 3 จ านวน 3 คน

- หมู่ที่ 7
4 จา้งเหมาบริการผู้ดูแลความ เพือ่ใหม้ีผู้ดูแลความสะอาด ดูแลความสะอาดและ 40,000 40,000 40,000 ความสะอาดบริเวณ ศพด.มีความสะอาดและ กองการศึกษา

สะอาดและดูแลต้นไม้บริเวณ ต้นไม้บริเวณรอบ ศพด. รอบ ศพด.ทต.พวา สวยงาม
รอบ ศพด.ทต.พวา หมู่ที่ 2 ทต.พวา

5 ท าบอ่ขยะแบบฝังกลบ เพือ่กอ่สร้างสถานที่เกบ็ขยะ พืน้ที่ หมู่ที่ 4 100,000 100,000 100,000 ขนาดของบอ่ขยะ มีสถานที่เกบ็ขยะอยา่งถกู กองช่าง
ต าบลพวา อยา่งถกูสุขลัษณะ บา้นบอ่ไฟไหม้ สุขลัษณะ
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4.3  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

6 รักน้ า รักปา่ รักแผ่นดิน 1.เพือ่เฉลิมพระเกยีรติ ปลูกปา่ในพืน้ที่ต าบลพวา 60,000 60,000 60,000 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักปลัด
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ผู้เขา้ร่วมโครงการ ฟืน้ฟสูภาพธรรมชาติใหอ้ดุม
เสด็จเถลิงถวลัยราชสมบติั สมบรูณ์
ครบ 70 พรรษา
2. พือ่เฉลิมพระเกยีรติ
พระนางเจา้ฯพระบรม
ราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนม
พรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

7 เฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ เพือ่จดันิทรรศการเฉลิม ในเขตพืน้ที่ของต าบลพวา 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือจ านวน จดันิทรรศการเฉลิม ส านักปลัด
พระเจา้อยูห่วั สมเด็จพระนาง พระเกยีรติ การปล่อยปลา ผู้เขา้ร่วมโครงการ พระเกยีรติ
เจา้พระบรมราชินีนาถ การปลูกปา่เฉลิมพระเกยีรติ
และพระบรมวงศานุวงศ์

8 ส่งเสริม ปรับปรุง บ ารุงรักษา เพือ่อนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยากร ปลูกต้นไมหรือดอกไม้ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือจ านวน ทรัพยากรธรรมชาติและ ส านักปลัด
อนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ริมทาง หรือในพืน้ที่ ของผู้เขา้ร่วม ส่ิงแวดล้อมได้รับการฟืน้ฟู
และส่ิงแวดล้อม ต าบลพวา โครงการ
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4.3  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นดา้นสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

9 สืบสานปรงคืนถิน่ 1 เพือ่ใหเ้กดิการถา่ยทอดภมูิ เยาวชนจากสถานศึกษา 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ านวน 1 เกดิการถา่ยทอดภมูิปญัญา ส านักปลัด
ปญัญาอาหารท้องถิน่ และ และประชาชนในพืน้ที่ (30,000) ของผู้เขา้ร่วม อาหารท้องถิน่ และการ
การจดัการทรัพยากรท้องถิน่ ต าบลพวา และพืน้ที่ โครงการ จดัการทรัพยากรท้องถิน่จาก
ใหก้บัประชาชนและเยาวชน ใกล้เคียง ผู้มีความรู้และประสบการณ์
ในพืน้ที่ ใหก้บัประชาชนและเยาวชน 
2 เพือ่ระลึกถงึคุณค่าของปา่ ในพืน้ที่
และทรัพยากรธรรมชาติ 2 เกดิเปน็ประเพณีบญุ

ปลงคืนถิน่ ท าใหป้ระชาชน
และเยาวชนที่เขา้ร่วม
โครงการเกดิส านึกและระลึก
ถงึคุณค่าของปา่ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

10 ปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณ เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ ส านักงานเทศบาล 30,000 30,000 - ร้อยละหรือจ านวน มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ส านักปลัด
ส านักงานเทศบาลต าบลพวา สวยงามและเปน็ระเบยีบ ต าบลพวา ประชาชนหรือ และเปน็ระเบยีบ

ครัวเรือน ที่อยูใ่น
พืน้ที่ต าบลพวา
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4.3  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

11 ปรับปรุงภมูิทัศน์ถนนสายหลัก เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ ปลูกดอกไม้หรือต้นไม้ 30,000 30,000 - ร้อยละหรือจ านวน มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ส านักปลัด
ต าบลพวา สวยงามและเปน็ระเบยีบ 2 ขา้งทาง ประชาชนหรือ และเปน็ระเบยีบ

ครัวเรือน ที่อยูใ่น
พืน้ที่ต าบลพวา

12 ปลูกปา่ทดแทนใหก้บักรมปา่ไม้ เพือ่ฟืน้ฟสูภาพปา่และปลูกปา่ พืน้ที่ปา่ ในเขตเทศบาล 219,200 219,200 - จ านวน 20 ไร่ ปลูกปา่ทดแทนและปา่ได้รับ ส านักปลัด
ทดแทน ต าบลพวา การฟืน้ฟู

13 ปรับปรุงภมูิทัศน์ฝายกลุ่มส่วย เพือ่สภาพแวดล้อมที่สวยงาม ฝายกลุ่มส่วย หมู่ที่ 3 300,000 - - ร้อยละหรือจ านวน สภาพแวดล้อมที่สวยงามและ กองช่าง/
พร้อมสร้างหอ้งน้ า หมู่ที่ 3 และประชาชนมีสถานที่ ประชาชนหรือ ประชาชนมีสถานที่พกัผ่อน กรมชลฯ

พกัผ่อน ครัวเรือน ที่อยูใ่น
พืน้ที่หมู่ที่ 3 หรือ
หมู่บา้นใกล้เคียง

14 ปรับปรุงภมูิทัศน์ ศพด .ในเขต เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ ศพด. ในเขตเทศบาล 40,000 40,000 - ร้อยละหรือจ านวน มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม กองช่าง
เทศบาลต าบลพวา สวยงามและเปน็ระเบยีบ ต าบลพวา จ านวน 4 แหง่ ประชาชนหรือ และเปน็ระเบยีบ

ครัวเรือน ที่อยูใ่น
พืน้ที่ต าบลพวา
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4.3  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านสังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและวัฒนธรรม  



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน 1.เพือ่บริการประชาชนปอ้งกนั - เทศกาลปใีหม่ 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม ผู้เขา้ร่วมอบรมได้รับความรู้ ส านักปลัด
และลดอบุติัเหตุในช่วงเทศกาล - วนัสงกรานต์ (40,000) อบรมในโครงการ และน าความรู้จากการอบรม
ส าคัญ เช่น เทศกาลปใีหม่ - ฯลฯ หรือกจิกรรม บริการประชาชน และปอ้งกนั
สงกรานต์ ฯลฯ การเกดิอบุติัเหตุในช่วง
- เพือ่อบรมใหค้วามรู้แก่ เทศกาลและด้าน อืน่ ๆ ได้
พนักงานหรือบคุลากรที่บริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล

2 ชาวพวาหว่งใย ใส่ผู้สูงอายุ เพือ่สืบสานส่งเสริมขนบ ภายในเดือนเมษายน 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนและผู้สูงอายไุด้ร่วม กองการศึกษา
ธรรมเนียมประเพณีและ พ.ศ. 2560 ผู้เขา้ร่วมโครงการ ในการอนุรักษสื์บสาน
วฒันธรรม ประเพณีวฒันธรรมในชุมชน

3 สืบสานงานประเพณี เพือ่สืบสานส่งเสริมขนบ จดังานประเพณีงาน 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ านวน สืบสานส่งเสริมขนบธรรม กองการศึกษา
วนัอาสาฬาหบชูาและ ธรรมเนียมประเพณีและ - วนัอาสาฬาหบชูา (30,000) ผู้เขา้ร่วมโครงการ เนียมประเพณีและวฒันธรรม 
วนัเขา้พรรษา วฒันธรรม - วนัเขา้พรรษา

4 สืบสานงานประเพณี เพือ่สืบสานประเพณี - กจิกรรมการประกวด 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ านวน สืบสานส่งเสริมขนบธรรม กองการศึกษา
วนัลอยกระทง ลอยกระทงใหค้งอยูสื่บไป หนูน้อยนพมาศ ผู้เขา้ร่วมโครงการ เนียมประเพณีและวฒันธรรม 

- การแขง่ขนักฬีาพืน้บา้น
- กจิกรรม อืน่ๆ
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5.1  ส่งเสริมกิจกรรมดา้นสังคม  ศาสนา ขนบธรรมเนียม  ประเพณ ีและวัฒนธรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นสังคม  ศาสนา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณแีละวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ เพือ่สนับสนุนการสร้างหลัก ผู้สูงอาย ุในเขตเทศบาล 8,810,400 8,820,000 8,820,000 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายไุด้รับการสนับสนุน ส านักปลัด
ประกนัรายได้ใหแ้กผู้่สูงอายุ ต าบลพวา ที่ได้รับเบยียงัชีพ ในการสร้างหลักประกนั

รายได้
2 เบีย้ยงัชีพคนพกิาร เพือ่สนับสนุนสวสัดิการทาง ผู้พกิารหรือทุพลลภาพ 2,188,800 2,200,000 2,200,000 จ านวนผู้พกิาร ผู้พกิารได้รับการสนับสนุน ส านักปลัด

สังคมใหแ้กผู้่พกิารหรือ ในเขตเทศบาลต าบลพวา ที่ได้รับเบยียงัชีพ สวสัดิการทางสังคม
ทุพลลภาพ

3 เบีย้ยงัชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพือ่สนับสนุนสวสัดิการทาง ผู้ปว่ยเอดส์ 96,000 96,000 96,000 จ านวนผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับการสนับสนุน ส านักปลัด
สังคมใหแ้กผู้่ผู่ปว่ยเอดส์ ที่ได้รับเบยียงัชีพ สวสัดิการทางสังคม

4 ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาโรคเอดส์ เพือ่อบรมใหค้วามรู้ในการ นักเรียน หรือประชาชน 10,000 - - ร้อยละของผู้เขา้ร่วม ผู้เขา้ร่วมอบรมได้รับความรู้ ส านักปลัด
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัาหา ในเขตพืน้ที่ต าบลพวา อบรมในโครงการ และสามารถน าความรู้ไป
โรคเอดส์ ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา

เกีย่วกบัโรคเอดส์ได้
5 บา้นท้องถิน่ประชารัฐร่วมใจ เพือ่กอ่สร้าง ซ่อมแซม หรือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 20,000 - - ความมั่นคงของ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ส านักปลัด

เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ปรับปรุงที่อยูอ่าศัยใหก้บั ผู้พกิาร หรือยากจน ที่อาศัยที่ได้รับการ ผู้ยากไร้ ผู้พกิารหรือยากจน
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส กอ่สร้าง ซ่อมแซม มีที่อยูอ่าศัยที่มั่นคง 
ผู้ยากไร้ ผู้พกิารหรือยากจน หรือปรับปรุง
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5.2  ส่งเสริมคุณภาพชวีิตประชาชน  ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ  และผู้ปว่ยเอดส์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นสังคม  ศาสนา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณแีละวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

6 ส่งเสริม/พฒันาสตรีและ 1.เพือ่อบรมใหค้วามรู้ในการ ประชาชนในพืน้ที่ต าบล 20,000 - - ร้อยละหรือจ านวน 1.สตรีมีความเปน็ผู้น าและ ส านักปลัด
ครอบครัว เปน็ผู้น าและพฒันาครอบครัว พวา ผู้เขา้ร่วมโครงการ สามารถน าความรู้มาพฒันา

2.เพือ่เสริมสร้างความเขม็แขง็ หรือกจิกรรม ครอบครัวได้
ของบทบาทสตรี 2.สตรีมีความเขม็แขง็เพิม่ขึน้
3.เพือ่ส่งเสริมสตรี เกีย่วกบั 3.สตรีมีชีวติตามหลัก
วถิชีีวติเศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิพอเพยีง
4.เพือ่ใหค้วามรู้เกีย่วกบัสิทธิ 4.สตรีได้รัความรู้เกีย่วสิทธิ
และกฎหมายการคุ้มครองสตรี และกฎหมายการคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน สตรี เด็กและเยาวชน
5.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา 5.ปญัหาเกีย่วกบัความรุนแรง
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ต่อเด็กและสตรี หรือบคุคลใน
หรือบคุคลในครอบครัว ครอบครัวได้รับการแกไ้ขได้

ทันท่วงที
7 ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการ เพือ่อบรมใหค้วามรู้แกน่ักเรียน นักเรียนหรือเยาวชนในเขต 10,000 - - ร้อยละหรือจ านวน นักเรียนหรือเยาวชนได้รับ ส านักปลัด

ต้ังครรภไ์ม่พร้อมในวยัรุ่น หรือเยาวชนจากสถานศึกษา เทศบาลต าบลพวา ของนักเรียนหรือ ความรู้จากการอบรมและ
ในเขตเทศบาลต าบลพวา เยาวชนที่เขา้ร่วม ปอ้งกนัการต้ังครรภไ์ด้

อบรมในโครงการ/
กจิกรรม
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5.2  ส่งเสริมคุณภาพชวีิตประชาชน  ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ  และผู้ปว่ยเอดส์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นสังคม  ศาสนา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณแีละวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการบริหาร การปกครอง 



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - เพือ่อบรมใหค้วามรู้แก่ จดัโครงการอบรมและ 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม พนักงานและเจา้หน้าที่มี ส านักปลัด
พนักงานและเจา้หน้าที่ ใหค้วามรู้แกเ่จา้หน้าที่ อบรมในโครงการ มาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม
- เพือ่ส่งเสริมมาตรฐาน ในหน่วยงานของเทศบาล ในการใหบ้ริการประชาชน
คุณธรรมจริยธรรมของ ต าบลพวา
พนักงานและเจา้หน้าที่

2 ฝึกอบรมและสัมมนาบคุลากร เพือ่พฒันาองค์ความรู้ในการ 1.ผู้บริหาร 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม บคุลากรในเทศบาลต าบลพวา ส านักปลัด
ปฎบิติังาน 2.สมาชิกสภาฯ อบรมในโครงการ ได้รับความรู้ที่เกีย่วกบัการ

3.ขา้ราชการ ปฏบิติังาน
4.พนักงาน

3 พฒันาเจา้หน้าที่ปอ้งกนั/อปพร. เพือ่อบรม ใหค้วามรู้แก ่ - ขา้ราชการ 84,000 - - จ านวนผู้เขา้ร่วม ขา้ราชการ พนักงาน และ ส านักปลัด
ขา้ราชการ พนักงาน ปอ้งกนั - พนักงานของ ทต.พวา โครงการ อปพร. น าความรู้ที่ได้จากการ
และบรรเทาสาธารณภยั และ - อปพร. อบรมมาใหบ้ริการประชาชน
อปพร. ใหม้ีศักยภาพในการ ในเขตเทศบาลต าบลพวา
ปฏบิติังาน ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

4 ฝึกอบรมและสัมมนา เพือ่ใหบ้คุลากรกองการศึกษา บคุลากรกองการศึกษา 20,000 - - จ านวนผู้เขา้ร่วม บคุลากรกองการศึกษาได้ กองการศึกษา
พฒันาความรู้ ความสามารถ อบรม พฒันาความรู้ความสามารถ

5 พฒันาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เพือ่ใหบ้คุลากรกองการศึกษา บคุลากรกองการศึกษา 28,000 - - จ านวนผู้เขา้ร่วม บคุลากรกองการศึกษาได้ กองการศึกษา
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พฒันาความรู้ ความสามารถ อบรม พฒันาความรู้ความสามารถ

65

6.1  แนวทางการพัฒนาประสิทธภิาพดา้นบคุลากร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการบริหาร  การปกครอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

6 เตรียมความพร้อมเพือ่ช่วยเหลือ 1.เพือ่ฝึกอบรมระบบการ - ขา้ราชการ 20,000 - - จ านวนผู้เขา้ร่วม ขา้ราชการ พนักงาน ส านักปลัด
ผู้ประสบสาธารณภยัและ แพทยฉ์กุเฉนิและการปฐม - พนักงานของ ทต.พวา โครงการ น าความรู้ที่ได้จากการ
เจบ็ปว่ยฉกุเฉนิ พยาบาลเบือ้งต้น - อปพร. อบรมมาใหบ้ริการประชาชน

2.การซ้อมประสบภยัทางถนน ในเขตเทศบาลต าบลพวา
3.การใหค้วามรู้เกีย่วกบัการ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั
และเจบ็ปว่ยฉกุเฉนิ

7 ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1.เพือ่ส่งเสริมความรู้เกีย่วกบั - ขา้ราชการ 30,000 - - จ านวนผู้เขา้ร่วม ขา้ราชการ พนักงาน ส านักปลัด
ภยัและการปอ้งกนัภยั - พนักงานของ ทต.พวา โครงการ น าความรู้ที่ได้จากการ
2.เพือ่อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั - อปพร. อบรมมาใหบ้ริการประชาชน
การเกดิอคัคีภยั ในเขตเทศบาลต าบลพวา

ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
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6.1  แนวทางการพัฒนาประสิทธภิาพดา้นบคุลากร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการบริหาร  การปกครอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 ประชุมเชิงปฏบิติัการส่งเสริม 1.เพือ่น าขอ้มูลที่ได้มาจดัท า ประชาชนในแต่ละหมู่บา้น 20,000 20,000 20,000 ร้อยละหรือจ านวน น าปญัหาและความต้องการ ส านักปลัด
สนับสนุนการจดัท าแผน และ แผนพฒันาท้องถิน่ จ านวน 12 หมู่บา้น ครัวเรือนประชาชน ของประชาชนมาแกไ้ข
ติดตาม ประเมินผล 2.เพือ่ส่งเสริมสนันสนุนการจดั ในแต่ละหมู่บา้น ได้ทันท่วงที

ท าแผนชุมชน ของต าบลพวา
- ร้อยละหรือจ านวน
ของผู้เขา้ร่วม
ประชุม

2 ประชุมเชิงปฏบิติัการจดัท า เพือ่รับฟงัความคิดเหน็ของ กลุ่มประชาชนประสบ 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละหรือจ านวน แกป้ญัหาและปอ้งกนั บรรเทา ส านักปลัด
ประชาพจิารณ์ ประชาชน เช่น กรณีการแก้ ปญัหา ต่างๆ ครัวเรือนประชาชน เมื่อเกดิเหตุสาธารณภยัต่างๆ

ปญัหาสาธารณภยัต่างๆ ฯลฯ ที่เขา้ร่วมประชา ได้ทันท่วงที
พจิารณ์

3 จดังานรัฐพธิ ีวนัปยิมหาราช เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน อดุหนุน อ.แกง่หางแมว 2,000 2,000 2,000 ปลีะ 1 คร้ัง สนับสนุนการด าเนินงาน กองการศึกษา
ในวนัที่ 23 ตุลาคมประจ าปี รัฐพธิอี าเภอแกง่หางแมว (2,000) รัฐพธิอี าเภอแกง่หางแมว
งบประมาณ 2560
อ าเภอแกง่หางแมว 
จงัหวดัจนัทบรีุ *
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6.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน
ยทุธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการบริหาร  การปกครอง



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

4 จดังานรัฐพธิ ีวนัเฉลิมพระชนม เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน อดุหนุน อ.แกง่หางแมว 10,000 10,000 10,000 ปลีะ 1 คร้ัง สนับสนุนการด าเนินงาน กองการศึกษา
พรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ รัฐพธิอี าเภอแกง่หางแมว (10,000) รัฐพธิอี าเภอแกง่หางแมว
พระบรมราชินีนาถ 
วนัที่ 12 สิงหาคม ประจ าปี
งบประมาณ 2560
อ าเภอแกง่หางแมว 
จงัหวดัจนัทบรีุ *

5 จดังานรัฐพธิวีนัเฉลิมพระชนม เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน อดุหนุน อ.แกง่หางแมว 30,000 30,000 30,000 ปลีะ 1 คร้ัง สนับสนุนการด าเนินงาน กองการศึกษา
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้ รัฐพธิอี าเภอแกง่หางแมว (30,000) รัฐพธิอี าเภอแกง่หางแมว
อยูห่วั วนัที่ 5 ธนัวาคม ประจ าปี
งบประมาณ 2560
อ าเภอแกง่หางแมว 
จงัหวดัจนัทบรีุ *

6 ศูนยร์วมขอ้มูลขา่วสารการซ้ือ/ เพือ่ใหอ้งค์กรปกครองส่วน ขอ้มูลขา่วสาร การซ้ือ/ 30,000 30,000 30,000 ปลีะ 1 คร้ัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส านักปลัด
การจา้ง ของ อปท .ระดับอ าเภอ* ท้องถิน่มีศูนยข์อ้มูลขา่วสาร การจา้ง มีศูนยข์อ้มูลขา่วสารการซ้ือ

การซ้ือ/การจา้ง /การจา้ง
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6.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน
ยทุธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการบริหาร  การปกครอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

7 เลือกต้ัง  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา เพือ่ใช้ในการด าเนินการ - ผู้บริหารเทศบาลต าบล 50,000 - - จ านวนผู้มาใช้สิทธิ มีผู้บริหารและสมาชิกสภา ส านักปลัด
เทศบาล เลือกต้ังทั่วไปและเลือกต้ังซ่อม พวา เลือกต้ัง เทศบาลต าบลพวา

- สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลพวา

8 จดัซ้ือวสัดุ/ครุภณัฑ์ส าหรับใช้ เพือ่ใหม้ี วสัดุ/ครุภณัฑ์ - ส านักปลัด 200,000 200,000 200,000 จ านวนของวสัดุ/ มี วสัดุ/ครุภณัฑ์ ส านักปลัด,
ในการปฏบิติังานของเทศบาล - กองคลัง ครุภณัฑ์ กองคลัง,
ต าบลพวา - กองช่าง กองช่าง,

- กองการศึกษา กองการศึกษา
9 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จดัท าวารสาร เอกสาร ปา้ย ส่ือประชาสัมพนัธ์ 50,000 50,000 50,000 จ านวนส่ือที่ใช้ มีส่ือเพือ่ใช้ในการประชา ส านักปลัด

ประชาสัมพนัธ์ ประชาสัมพนัธก์จิการต่าง ฯลฯ กจิกรรมต่าง ๆ ประชาสัมพนัธ์ สัมพนัธก์จิกรรมต่าง ๆ ของ
ของเทศบาล เทศบาลต าบลพวา

10 อดุหนุนเพือ่เพิม่ศักยภาพ เพือ่ใหก้ารด าเนินงานปอ้งกนั ศูนยอ์ านวยการ 100,000 - - จ านวน 1 คร้ัง ด าเนินงานปอ้งกนัและแกไ้ข ส านักปลัด
ในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา และแกไ้ขปญัหายาเสพติด ปอ้งกนัและปราบปราม ปญัหายาเสพติด
ยาเสพติดของศูนยอ์ านวยการ ยาเสพติดจงัหวดัจนัทบรีุ
ปอ้งกนัและปราบปราม
ยาเสพติดจงัหวดัจนัทบรีุ *
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6.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน
ยทุธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการบริหาร  การปกครอง



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

11 จดัซ้ือรถตักหน้าขดุหลัง เพือ่ใหก้ารปฏบิติังานมี จดัซ้ือรถตักหน้าขดุหลัง 3,300,000 - - จ านวน 1 คัน มีรถตักหน้าขดุหลังที่ใช้ กองช่าง
ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ สิทธภิาพมากขึน้ ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ในงานต่าง ๆ ของกองช่าง

ตามมาตรฐานครุภณัฑ์
(รายละเอยีดตาม
ภาคผนวก)

12 จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ า เพือ่ใช้สูบน้ า หรืองานต่างๆ เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ 22,000 - - จ านวน 2 เคร่ือง มีเคร่ืองสูบน้ า หรือใช้ในงาน กองช่าง
ชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ สูบน้ า ต่างๆ ได้
ได้ 450 ลิตรต่อนาที
ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกวา่
9 ม.

13 เช่าคร่ืองถา่ยเอกสาร เพือ่ใช้ถา่ยเอกสารต่าง ๆ เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร 46,000 - - จ านวน 1 เคร่ือง มีเคร่ืองถา่ยเอกสารที่ใช้ถา่ย ส านักปลัด
ในส านักงานเทศบาลต าบลพวา แบบมีการยอ่ - ขยาย เอกสารต่าง ๆ ในส านักงาน

ปริมาณการถา่ยขัน้ต่ า เทศบาลต าบลพวา
10,000 แผ่นต่อเดือน
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6.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน
ยทุธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการบริหาร  การปกครอง



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

14 เคร่ืองท าลายเอกสาร เพือ่ท าลายเอกสารที่ไม่จ าเปน็ เคร่ืองท าลายเอกสารแบบ 32,000 - - จ านวน 1 เคร่ือง มีเคร่ืองท าลายเอกสารที่ใช้ ส านักปลัด
ท าลายคร้ังละ 20 แผ่น ท าลายเอกสาร
ขนาดกระดาษที่ยอ่ย
ไม่กวา้ง 4 ม.ม.

15 จดัซ้ือชั้นเกบ็แฟม้ เพือ่ใช้ส าหรับวางแฟม้งานหรือ ชั้นวางแฟม้ 40 ช่อง 16,000 - - จ านวน 4 ตู้ มีชั้นวางของที่ใช้ส าหรับ ส านักปลัด
เอกสารต่าง ๆ ขนาดไม่น้อยกวา่ วางแฟม้งาน/เอกสารต่าง ๆ

921(กวา้ง) x 311(ลึก) x
1,805(สูง) ม.ม.

16 จดัซ้ือตู้เกบ็เอกสาร เพือ่ใช้ส าหรับเกบ็เอกสาร ชนิด 2 บานเล่ือน ขนาด 5,000 - - จ านวน 1 ตู้ มีตู้ส าหรับเกบ็เอกสารต่าง ๆ ส านักปลัด
ต่างๆ ไม่น้อยกวา่ 1,795(กวา้ง)

x 410(ลึก) x 879(สูง)
ม.ม.

17 จดัซ้ือแท่นบรรยายหรือ เพือ่ใช้ในงานพธิ ีหรือโครงการ ขนาดไม่น้อยกวา่ 15,000 - - จ านวน 2 ตัว มีแท่นบรรยายอเนกประสงค์ ส านักปลัด
แท่นบรรยาย (โพเดียม) /กจิกรรม ต่าง ๆ 60 x 63 x 113 ซม. เพือ่เพือ่ใช้ในงานพธิ ีหรือ

โครงการ/กจิกรรม ต่าง ๆ 
18 หวัฉดีดับเพลิงปรับรูปแบบน้ าได้ เพือ่ใช้ในงานปอ้งกนัและ ใช้ส าหรับสายที่มีขนาด 30,000 - - จ านวน 1 ตัว มีหวัฉดีดับเพลิงที่ใช้ในงาน ส านักปลัด

ด้ามปนื บรรเทาสาธารณภยั 2.5 นิ้ว ปอ้งกนั
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6.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน
ยทุธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการบริหาร  การปกครอง



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

19 จดัซ้ือพดัลมไอน้ าเคล่ือนที่ เพือ่รับรองในการต้อนรับบคุคล ขนาดใบพดั 26 นิ้ว 80,000 - - จ านวน 4 ตัว มีถงัต้มน้ าไฟฟา้ที่ใช้รับรอง ส านักปลัด
หรือคณะบคุคลที่ไป/มานิเทศ แหล่งจา่ยไฟ 220 โวลท์ ในการต้อนรับบคุคล หรือ
งาน ตรวจงานหรือเยีย่มชม 50 เฮิร์ธ ก าลังไฟฟา้ คณะบคุคลที่ไป/มานิเทศ
หรือทัศนศึกษา ดูงาน และ 287 วตัต์ กระแสไฟฟา้ งาน ตรวจงานหรือเยีย่มชม
เจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้งซ่ึงร่วม 1.35 แอมป ์ปริมาณลม หรือทัศนศึกษา ดูงาน และ
ต้อนรับบคุคล หรือคณะบคุคล 13,200 คิวบคิเมตร/ชม. เจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้งซ่ึงร่วม
ฯลฯ ระยะละอองน้ า 5-6 ม. ต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล 

ครอบคลุมพืน้ที่การใช้งาน ฯลฯ
ไม่น้อยกวา่ 90 องศา/3
ระดับ ขนาดถงับรรจนุ้ า
ไม่น้อยกวา่ 20 ล.

20 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ เพือ่ใช้พมิพเ์อกสารต่างๆ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 17,000 - - จ านวน 1 เคร่ือง มีเคร่ืองพมิพเ์อกสารไวใ้ช้ ส านักปลัด
ในส านักงาน (รายละเอยีดตามภาค ในส านักงาน

ผนวก)
21 จดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร เพือ่ใช้เกบ็เอกสารต่างๆ ชนิด 2 บานเปดิ ขนาด 12,000 - - จ านวน 2 ตู้ มีตู้ส าหรับใช้เกบ็เอกสาร กองการศึกษา

ไม่น้อยกวา่ 90x45x180 ต่างๆ
ซม. (กวา้งxลึกxสูง) 
บานเปดิแบบทึบ
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6.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน
ยทุธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการบริหาร  การปกครอง



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

22 จดัซ้ือถงัต้มน้ าไฟฟา้ เพือ่รับรองในการต้อนรับบคุคล ก าลังไฟฟา้สูง 2,4000 วตัต์ 30,000 - - จ านวน 1 ถงั มีถงัต้มน้ าไฟฟา้ที่ใช้รับรอง ส านักปลัด
หรือคณะบคุคลที่ไป/มานิเทศ มีขนาดความสูง ในการต้อนรับบคุคล หรือ
งาน ตรวจงานหรือเยีย่มชม ไม่น้อยกวา่ 30 ซม. จนุ้ า คณะบคุคลที่ไป/มานิเทศ
หรือทัศนศึกษา ดูงาน และ ได้ไม่น้อยกวา่ 22.5 ล. งาน ตรวจงานหรือเยีย่มชม
เจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้งซ่ึงร่วม หรือทัศนศึกษา ดูงาน และ
ต้อนรับบคุคล หรือคณะบคุคล เจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้งซ่ึงร่วม
ฯลฯ ต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล 

ฯลฯ
23 จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ า เพือ่ใช้สูบน้ า หรืองานต่างๆ เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ 15,000 - - จ านวน 1 เคร่ือง มีเคร่ืองสูบน้ า หรือใช้ในงาน ส านักปลัด

เคร่ืองยนต์เบนซิน สูบน้ า ต่างๆ ได้
ได้ 1,100 ลิตรต่อนาที
ขนาดไม่น้อยกวา่ 5 แรงม้า
ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกวา่
9 ม.

24 จดัซ้ือวทิยส่ืุอสาร สมาชิก อปพร . เพือ่ใช้ในการส่ือสารและการ วทิยส่ืุอสาร 100,000 - - จ านวน 10 เคร่ือง มีวทิยไุวใ้ช้ในการส่ือสาร ส านักปลัด
ปฏบิติังานที่เหมาะสม ระหวา่งปฏบิติัหน้าที่
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6.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน
ยทุธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการบริหาร  การปกครอง



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

25 จดัซ้ือเคร่ืองปัน่ไฟ เพือ่ใช้สร้างกระแสไฟฟา้ส ารอง เคร่ืองปัน่ไฟ ขนาด 34,000 - - จ านวน 1 เคร่ือง มีเคร่ืองปัน่ไฟใช้สร้างกระแส กองช่าง
หรือฉกุเฉนิเมื่อไฟฟา้ดับ 5,000 วตัต์ ไฟฟา้ส ารองหรือฉกุเฉนิเมื่อ

ไฟฟา้ดับ
26 จดัซ้ือสวา่นแท่นเจาะ เพือ่ใช้ส าหรับงานช่างหรืองาน สวา่นแท่นเจาะ 31 มม. 32,000 - - จ านวน 1 เคร่ือง มีสวา่นแท่นเจาะที่ใช้ส าหรับ กองช่าง

อืน่ ๆ (1.1/4") แท่นเหล่ียม งานช่างหรืองานอืน่ ๆ 
มอเตอร์ 1hp.

27 จดัซ้ือเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี เพือ่ใช้ส าหรับงานช่างหรืองาน ขนาด 24 โวล์ 30 แอมส์ 4,000 - - จ านวน 1 เคร่ือง มีเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีส าหรับ กองช่าง
อืน่ ๆ ชาร์จแบตร่ี

28 จดัซ้ือล้อวดัระยะทาง เพือ่ใช้วดัระยะทาง จดัซ้ือล้อวดัระยะทางแบบ 16,500 - - จ านวน 1 อนั มีล้อวดัระยะทางแบบเดินตาม กองช่าง
แบบเดินตาม เดินตาม เซ็ตศูนยไ์ด้

29 จดัซ้ือสวา่นไร้สาย เพือ่ใหก้ารปฏบิติังานมี สวา่นไร้สาย 6,000 - - จ านวน 1 ตัว มีสวา่นที่ใช้ในงานของ กองช่าง
สิทธภิาพมากขึน้ กองช่าง

30 จดัซ้ือมอเตอร์ไฟฟา้ เพือ่ใหก้ารปฏบิติังานมี มอเตอร์ไฟฟา้ 32,000 - - จ านวน 2 ตัว มีมิเตอร์ไฟฟา้ที่ใช้ในงานของ กองช่าง
สิทธภิาพมากขึน้ กองช่าง

31 จดัซ้ือมิเตอร์ไฟฟา้บา้นพกั เพือ่ก าหนดการใช้ไฟฟา้ของ มิเตอร์ไฟฟา้ 20,000 - - จ านวน 10 จดุ มีมิเตอร์ในการก าหนด กองช่าง
พนักงานเทศบาลต าบลพวา พนักงานในอตัราที่ชัดเจน การใช้ไฟฟา้ของพนักงาน
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6.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน
ยทุธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการบริหาร  การปกครอง



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

32 จดัซ้ือกล้องวดัมุม เพือ่ใช้ส ารวจในการกอ่สร้าง จดัซ้ือกล้องวดัมุม 110,000 - - จ านวน 1 ชุด มีกล้องวดัมุมที่ใช้ในการ กองช่าง
เส้นทาง การกอ่สร้าง กอ่สร้างเส้นทาง การกอ่สร้าง
คลองส่งน้ า คลองระบายน้ า คลองส่งน้ า คลองระบายน้ า
การวางสายส่งไฟฟา้ ฯลฯ การวางสายส่งไฟฟา้ ฯลฯ

33 จดัซ้ือบอร์ดปดิประกาศ เพือ่ใช้ปดิประกาศ และ บอร์ดปิดประกาศขนาด 6,500 - - จ านวน 1 ชุด มีบอร์ดที่ใช้ในการปดิประกาศ กองคลัง
ประชาสัมพนัธ ์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า120 x 236 ซม.

34 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์พร้อม เพือ่จดัหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กองการศึกษา และศพด . 50,000 50,000 50,000 จ านวนครุภณัฑ์ การท างานมีศักยภาพมาก กองการศึกษา
อปุกรณ์ครบชุด สนับสนุนการด าเนินงาน ในเขตต าบลพวา คอมพวิเตอร์ ยิง่ขึน้

35 จดัซ้ือโปรเจคเตอร์ เพือ่ใช้เปน็ส่ือการเรียนการ ศพด.วดัคลองครก 20,000 - - จ านวนของ มีส่ือการเรียนการสอน กองการศึกษา
สอนส าหรับเด็ก โปรเจคเตอร์ ส าหรับเด็ก

36 บรรไดอลูมีเนียมแบบสไลด์ เพือ่ใช้ในงานปอ้งกนัฯ จดัซ้ือบรรไดอลูมีเนียม 7,500 จ านวน 1 ตัว มีบนัไดอลูมีเนียมที่ใช้ ส านักปลัด
หรือ งานอืน่ๆ แบบสไลด์ ในงานปอ้งกนัฯ หรืองานอืน่ๆ

37 บรรไดอลูมีเนียม เพือ่ใช้ในงานปอ้งกนัฯ จดัซ้ือบรรไดอลูมีเนียม 2,500 จ านวน 1 ตัว มีบนัไดอลูมีเนียมที่ใช้ ส านักปลัด
หรือ งานอืน่ๆ แบบสไลด์ ในงานปอ้งกนัฯ หรืองานอืน่ๆ
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6.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกั้บประชาชน
ยทุธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการบริหาร  การปกครอง

















 
 
 
 

โครงการที่เกินศักยภาพ 
และโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 

 



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ สายเขากล้วย - หนิดาด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง ทต.พวา/
สะดวก ปลอดภยั ในการ ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา กรมทางหลวง
คมนาคม ที่มีการคมนาคม ชนบท

สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภยัเพิม่มากขึน้

2 ซ่อมแซมถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ระยะทาง 1 กโิลเมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง ทต.พวา/
สายคลองครกบน สะดวก ปลอดภยั ในการ ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา กรมทางหลวง

คมนาคม ที่มีการคมนาคม ชนบท
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภยัเพิม่มากขึน้
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

3 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. สายพวา - 1. เพือ่ใหป้ระชาชนหมู่ที่ 5 - ถนนสายพวา - วงัอแีอน่ 3,945,067 3,945,067 3,945,067 ถนนคอนกรีต 1. ประชาชนได้รับการบริการ กองช่าง ทต.พวา/
วงัอแีอน่  ม.5 และ ม.8 ต.พวา และหมู่ที่ 8 ต าบลพวา และ ม. 5 และ ม.8 ต.พวา เสริมเหล็กผิวจราจร ที่ได้มาตรฐาน อบจ.จนัทบรีุ
เชื่อมต่อ ม.7 ต.สามพีน่้อง ต าบลใกล้เคียงได้รับความ - ม.7 ต.สามพีน่้อง กวา้ง 6 ม. ยาว 2. ประชาชนได้รับ

สะดวกในการสัญจรไปมา 3,400 ม. ไหล่ทาง ความสะดวกในการคมนาคม
และได้รับบริการ สาธารณะ ทั้งสองขา้งๆ ละ 3. ประชาชนได้รับการแกไ้ข

ที่ได้มาตรฐาน  0.50 ม. ปญัหาด้านการขนส่งพชืผล
2. เพือ่ใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ทางการเกษตร
คมนาคมที่สะดวก
3. เพือ่ใหร้าษฎรได้รับความ
สะดวกในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

4 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 1. เพือ่ใหป้ระชาชนหมู่ที่ 1 - ถนนสายวงัอแีอน่ - 4,374,400 4,374,400 4,374,400 ถนนคอนกรีต 1. ประชาชนได้รับการบริการ กองช่าง ทต.พวา/
สายวงัอแีอน่ - หนิดาษ ม.1 ต าบลพวา และต าบลใกล้เคียง หนิดาษ ม. 1 ต.พวา เสริมเหล็กผิวจราจร ที่ได้มาตรฐาน อบจ.จนัทบรีุ
ต.พวา เชื่อมต่อ ม.8 ต.ขนุซ่อง ได้รับความสะดวกใน - ม.8 ต.ขนุซ่อง กวา้ง 6 ม. ยาว 2. ประชาชนได้รับ

การสัญจรไปมา และได้รับ 3,770 ม. ไหล่ทาง ความสะดวกในการคมนาคม
บริการสาธารณะที่ได้ ทั้งสองขา้งๆ ละ 3. ประชาชนได้รับการแกไ้ข

มาตรฐาน 0.50 ม. ปญัหาด้านการขนส่งพชืผล
2. เพือ่ใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ทางการเกษตร
คมนาคมที่สะดวก
3. เพือ่ใหร้าษฎรได้รับความ
สะดวกในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

คมนาคม
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ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

5 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 1. เพือ่ใหป้ระชาชนหมู่ที่ 8 - ถนนสายเขากล้วย - 8,075,767 8,075,767 8,075,767 ถนนคอนกรีต 1. ประชาชนได้รับการบริการ กองช่าง ทต.พวา/
สายเขากล้วย - เขาปอ้ม ม.8 ต าบลพวา และต าบลใกล้เคียง เขาปอ้ม ม.8 ต.พวา เสริมเหล็กผิวจราจร ที่ได้มาตรฐาน อบจ.จนัทบรีุ
ต.พวา เชื่อมต่อ ม.6 ต.ขนุซ่อง, ได้รับความสะดวกในการ - ม.6 ต.ขนุซ่อง กวา้ง ๖ ม. ยาว 2. ประชาชนได้รับ
ม.7 ต.สามพีน่้อง และ สัญจรไปมา และได้รับ - ม.7 ต.สามพีน่้อง 6,960 ม. ไหล่ทาง ความสะดวกในการคมนาคม
ม.16 ต.แกง่หางแมว บริการสาธารณะที่ได้ - ม.16 ต.แกง่หางแมว ทั้งสองขา้งๆ ละ 3. ประชาชนได้รับการแกไ้ข

มาตรฐาน 0.50 ม. ปญัหาด้านการขนส่งพชืผล
๒. เพือ่ใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ทางการเกษตร
คมนาคมที่สะดวก
3. เพือ่ใหร้าษฎรได้รับความ
สะดวกในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
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ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟา้ เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ให้ ในพืน้ที่ต าบลพวา 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีไฟฟา้ใหแ้สงสวา่ง กองช่าง/
แสงสวา่งอยา่งทั่วถงึ ตามแบบ ทต.พวา ประชาชนหรือ อยา่งทั่วถงึ การไฟฟา้

จ านวนครัวเรือน ส่วนภมูิภาค
มีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถงึ
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1.2  แนวทางการพัฒนาระบบจราจร ไฟฟ้า และการสื่อสาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างร้ัวกนัช้างต าบลพวา เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ - ระยะแรก 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ตามมาตรฐานที่ ประชาชนอยูอ่ยา่งปลอดภยั กองช่าง ทต.พวา/
ปลอดภยัจากช้างปา่   ขดุคูชะลอช้าง ก าหนด (แบบของ อบจ.จนัทบรีุ

  (ป ี2560 - 2562) เทศบาลต าบลพวา)
- ระยะที่สอง
  ซ่อมแซมคูชะลอช้าง
  (ป ี2560 - 2562)
- ระยะที่สาม
  กอ่สร้างร้ัวกนัช้าง
  (ป ี2561 - 2562)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง / ปรับปรุง  /ซ่อมแซม อาคารตา่ง ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างอา่งเกบ็น้้าพวาใหญ่ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน ้าเพยีงพอ ในพืน้ที่หมู่ 11 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละหรือจา้นวน ประชาชนมีน้้าเพยีงพอใน กองช่าง/
การอปุโภค - บริโภค ประชากรที่ใช้น้้า การอปุโภค - บริโภค กรมชลฯ

ในการการอปุโภค - 
บริโภค
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ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.4  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค -บริโภค และเพ่ือการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ



 
 
 
 

บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. สายพวา - 1. เพือ่ใหป้ระชาชนหมู่ที่ 5 - ถนนสายพวา - วงัอแีอน่ 3,945,067 3,945,067 3,945,067 ถนนคอนกรีต 1. ประชาชนได้รับการบริการ กองช่าง ทต.พวา/
วงัอแีอน่  ม.5 และ ม.8 ต.พวา และหมู่ที่ 8 ต าบลพวา และ ม. 5 และ ม.8 ต.พวา เสริมเหล็กผิวจราจร ที่ได้มาตรฐาน อบจ.จนัทบรีุ
เชื่อมต่อ ม.7 ต.สามพีน่้อง ต าบลใกล้เคียงได้รับความ - ม.7 ต.สามพีน่้อง กวา้ง 6 ม. ยาว 2. ประชาชนได้รับ

สะดวกในการสัญจรไปมา 3,400 ม. ไหล่ทาง ความสะดวกในการคมนาคม
และได้รับบริการ สาธารณะ ทั้งสองขา้งๆ ละ 3. ประชาชนได้รับการแกไ้ข

ที่ได้มาตรฐาน  0.50 ม. ปญัหาด้านการขนส่งพชืผล
2. เพือ่ใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ทางการเกษตร
คมนาคมที่สะดวก
3. เพือ่ใหร้าษฎรได้รับความ
สะดวกในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

83

1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บา้รุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน ้า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื นฐาน

รายละเอียดโครงการประสานแผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี พ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลตา้บลพวา  อ้าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

2 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 1. เพือ่ใหป้ระชาชนหมู่ที่ 1 - ถนนสายวงัอแีอน่ - 4,374,400 4,374,400 4,374,400 ถนนคอนกรีต 1. ประชาชนได้รับการบริการ กองช่าง ทต.พวา/
สายวงัอแีอน่ - หนิดาษ ม.1 ต าบลพวา และต าบลใกล้เคียง หนิดาษ ม. 1 ต.พวา เสริมเหล็กผิวจราจร ที่ได้มาตรฐาน อบจ.จนัทบรีุ
ต.พวา เชื่อมต่อ ม.8 ต.ขนุซ่อง ได้รับความสะดวกใน - ม.8 ต.ขนุซ่อง กวา้ง 6 ม. ยาว 2. ประชาชนได้รับ

การสัญจรไปมา และได้รับ 3,770 ม. ไหล่ทาง ความสะดวกในการคมนาคม
บริการสาธารณะที่ได้ ทั้งสองขา้งๆ ละ 3. ประชาชนได้รับการแกไ้ข

มาตรฐาน 0.50 ม. ปญัหาด้านการขนส่งพชืผล
2. เพือ่ใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ทางการเกษตร
คมนาคมที่สะดวก
3. เพือ่ใหร้าษฎรได้รับความ
สะดวกในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
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1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บา้รุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน ้า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี พ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลตา้บลพวา  อ้าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3



แบบ ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

3 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 1. เพือ่ใหป้ระชาชนหมู่ที่ 8 - ถนนสายเขากล้วย - 8,075,767 8,075,767 8,075,767 ถนนคอนกรีต 1. ประชาชนได้รับการบริการ กองช่าง ทต.พวา/
สายเขากล้วย - เขาปอ้ม ม.8 ต าบลพวา และต าบลใกล้เคียง เขาปอ้ม ม.8 ต.พวา เสริมเหล็กผิวจราจร ที่ได้มาตรฐาน อบจ.จนัทบรีุ
ต.พวา เชื่อมต่อ ม.6 ต.ขนุซ่อง, ได้รับความสะดวกในการ - ม.6 ต.ขนุซ่อง กวา้ง ๖ ม. ยาว 2. ประชาชนได้รับ
ม.7 ต.สามพีน่้อง และ สัญจรไปมา และได้รับ - ม.7 ต.สามพีน่้อง 6,960 ม. ไหล่ทาง ความสะดวกในการคมนาคม
ม.16 ต.แกง่หางแมว บริการสาธารณะที่ได้ - ม.16 ต.แกง่หางแมว ทั้งสองขา้งๆ ละ 3. ประชาชนได้รับการแกไ้ข

มาตรฐาน 0.50 ม. ปญัหาด้านการขนส่งพชืผล
๒. เพือ่ใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ทางการเกษตร
คมนาคมที่สะดวก
3. เพือ่ใหร้าษฎรได้รับความ
สะดวกในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

85

1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บา้รุงรักษาถนน สะพาน ทอ่ระบายน ้า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี พ.ศ.2560 - 2562

เทศบาลตา้บลพวา  อ้าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ



 
 
 
 

สรุปบัญชีโครงการพัฒนา 
 



ส่วนที่  5  บญัชีโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน/สะพาน/ทอ่ระบายน  า 36 10,062,500 1 500,000 1 500,000 38 11,062,500
1.2 พฒันาระบบจราจร ไฟฟา้ และการส่ือสาร 8 1,070,000 6 740,000 5 540,000 19 2,350,000
1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารต่าง ๆ 13 6,179,000 2 2,600,000 2 2,600,000 17 11,379,000
1.4 พฒันาแหล่งน  าเพื่อการอุปโภค-บริโภค  และการเกษตร 14 3,438,900 14 3,322,000 1 100,000 29 6,860,900

รวม 71 20,750,400 23 7,162,000 9 3,740,000 103 31,652,400

2.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ยกระดับรายได้ 5 260,000 4 230,000 4 230,000 13 720,000
2.2 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 3 35,000 3 35,000 3 35,000 9 105,000

รวม 8 295,000 7 265,000 7 265,000 22 825,000

3.1 การพฒันาด้านส่งเสริมการศึกษา และส่ือการเรียนการสอน 7 8,980,000 1 8,910,000 1 8,910,000 9 26,800,000
3.2 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน 2 20,000 2 20,000 2 20,000 6 60,000

รวม 9 9,000,000 3 8,930,000 3 8,930,000 15 26,860,000
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ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 รวม

เทศบาลต าบลพวา

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

3) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

แผนพัฒนาสามป ี พ.ศ.2560 - 2562

1) การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว



ส่วนที่  5  บญัชีโครงการพัฒนา

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

4.1 ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชาชน 6 499,760 4 440,000 4 440,000 14 1,379,760
4.2 ปอ้งกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 1 70,000 1 70,000 1 70,000 3 210,000
4.3 อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม 14 1,403,200 9 1,103,200 6 784,000 29 3,290,400

รวม 21 1,972,960 14 1,613,200 11 1,294,000 46 4,880,160

5.1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม 4 190,000 4 190,000 4 190,000 12 570,000
5.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติประชาชน/ ผู้สูงอาย/ุ ผู้พกิาร/ผู้ปว่ยเอดส์ 7 11,155,200 3 11,116,000 3 11,116,000 13 33,387,200

รวม 11 11,345,200 11 11,306,000 7 11,306,000 29 33,957,200

6.1 พฒันาประสิทธภิาพด้านบคุลากร 7 252,000 2 70,000 2 70,000 11 392,000
6.2 พฒันาส่งเสริมการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 35 4,538,000 9 422,000 9 422,000 53 5,382,000

รวม 42 4,790,000 11 492,000 11 492,000 64 5,774,000
รวมโครงการ/จ านวนเงนิทั้งสิ้น 162 48,153,560 69 29,768,200 48 26,027,000 279 103,948,760
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แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)
บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลพวา

4) การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5) การพัฒนาด้านสังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและวัฒนธรรม

6) การพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร การปกครอง

ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 รวม



 
 
 
 

ส่วนที่ 6  
การติดตามและประเมินผลการน า

แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 6 
การติดตามผลและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 

 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมิน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1. นายสุเทพ  เจเถื่อน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพวา ประธานฯ 
2. นายสิทธิ์ศักดิ์  เหมือนกลัด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพวา กรรมการ  
3. นายชวนชัย  เอ่ียมยิ้ม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพวา กรรมการ  
4. นายอาทร  ทับทิมทอง ผู้แทนประชาคม   กรรมการ  
5. นายนเรศ  เกตุชมพู  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ  
6. นายมานพ  อยู่รอต  หัวหน้า รพ.สต.บ้านเนินจ าปา กรรมการ  
7. นายจิรภัทร  มามีไชย  ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ กรรมการ  
8. นายอารี  กตัญญู  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  

9. นายนริสส์  กลิ่นเกษร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
10. นางสาวกัญญาพัชร   นรากร  รองปลัดเทศบาลต าบลพวา กรรมการ 
11. จ่าเอกชัชชัย   สิทธิบุศย์ หัวหน้าส านักปลัด  เลขานุการ  

 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือง่ายต่อปฏิบัติงานตามที่เห็นควร  
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การด าเนินงานตามแผน 

การบริหารแผนงานโครงการในการวางแผนพัฒนาหรือก าหนดโครงการใดๆ จะต้องด าเนินการเป็น
ขั้นตอน รวม 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. การวางแผน   จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน  ก าหนดวิธีปฏิบัติบุคลากรหน้าที่เวลาให้
ชัดเจน  ก าหนดทรัพยากร 

2. การปฏิบัติตามแผน  เป็นขั้นลงมือปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุไว้ซึ่งรับผิดชอบจะต้อง
ประสานงาน  ควบคุมการปฏิบัติงานให้บุคลากรและหน่วยงานย่อยปฏิบัติไปตามแผนให้ครบถ้วน 

3. การติดตามผลและประเมินผล  เป็นขั้นติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรตาม
แผนและก าหนดเวลาของแผนอย่างต่อเนื่องในขณะที่มีการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการตรวจสอบข้อบกพร่อง  
ปัญหา  อุปสรรค  เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขไปใช้ในโอกาสต่อไปหรือไม่  

4. การประเมินผลความส าเร็จ  เป็นขั้นตรวจสอบว่างานส าเร็จไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไป
มากน้อยเพียงใด  เพื่อใช้พิจารณาว่างานนั้นควรยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไปหรือไม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินผลความส าเร็จ 

วางแผน 
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91 
การประเมินคุณภาพของแผน 

 
1. การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 แนวทางการด าเนินงานได้ก าหนดประเด็นในการประเมินผลไว้ 2 ประเด็น ดังนี้  
 1.1 การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  

- ตัวชี้วัด (KPIs) : ร้อยละของจ านวนแผนงาน/โครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
- เป้าหมาย (Goal) ร้อยละ 60 
- วิธีประเมินผล : ตรวจสอบจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 1.2 ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจของประชาชน 
- ตัวชี้วัด (KPIs) : ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความพึงพอใจ 
- เป้าหมาย (Goal) ร้อยละ 70 
- วิธีการประเมินผล  : โดยตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในหมู่บ้าน จ านวน 50 ชุด โดย

ตรวจสอบจากแบบสัมภาษณ์ / แบบสอบถามความเห็นของประชาชน 

2. การก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล รายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลด าเนินการติดตามและประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง            
โดยด าเนินการดังนี้ 

- ติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 30 เมษายน 25 60 
- ติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 30 กันยายน 25 60 

 2.2 ให้คณะกรรมการฯ สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินโครงการให้              
งานวิเคราะห์นโยบายและแผนทราบ 
 2.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาลต าบลพวา  น ารายงานผลการติดตามการด าเนิน
โครงการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือร่วมกันพิจารณาการประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 

3. การติดตามประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25 60 - 256 2) ไปปฏิบัติ เพื่อทราบถึง
แนวทางและกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี อันจะเป็นประโยชน์ต่อ      
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปีต่อๆ ไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาคมท้องถิ่น 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินการก าหนดวิธีติดตาม          
และประเมินผล 
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4.องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1. นายสุเทพ  เจเถื่อน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพวา ประธานฯ 
2. นายสิทธิ์ศักดิ์  เหมือนกลัด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพวา กรรมการ  
3. นายชวนชัย  เอ่ียมยิ้ม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพวา กรรมการ  
4. นายอาทร  ทับทิมทอง ผู้แทนประชาคม   กรรมการ  
5. นายนเรศ  เกตุชมพู  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ  
6. นายมานพ  อยู่รอต  หัวหน้า รพ.สต.บ้านเนินจ าปา กรรมการ  
7. นายจิรภัทร  มามีไชย  ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ กรรมการ  
8. นายอารี  กตัญญู  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  

9. นายนริสส์  กลิ่นเกษร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
10. นางสาวกัญญาพัชร   นรากร  รองปลัดเทศบาลต าบลพวา กรรมการ 
11. จ่าเอกชัชชัย   สิทธิบุศย์ หัวหน้าส านักปลัด  เลขานุการ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้    ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

ค าชี้แจง เป็นแบบประเมินแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลต าบลพวา โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้ประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลพวา ว่าได้ตอบสนองตามแผนสามปีที่ก าหนดไว้หรือไม่  
จ านวนร้อยละเท่าใดของแผนพัฒนาสามปี ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ หรือไม่เกิน 31 ธันวาคม ของทุกปี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. เทศบาลต าบลพวา  
 2. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน  

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

คิดเป็น % หมายเหตุ จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการ 
ได้ปฏิบัติตามแผน 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริม 
    การท่องเที่ยว        
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข  
    ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม       
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร การ   
    ปกครอง 

    

 
 

ลงชื่อ    ประธานกรรมการ  
      (นายสุทพ  เจเถื่อน) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพวา 



ล าดบัที่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
1 จัดซ้ือรถตกัหน้าขดุหลัง

1.1 ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ จ านวน 1 คัน 3,300,000
1) เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ
    ติดบุง้กี๋ส าหรับตักหน้ารถและบุง้กี๋ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบ
    ไฮดรอลิก
2) ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีก าลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า
    ทีร่อบเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาทีระบายความร้อนด้วยน  า
3) ระบบถ่ายทอดก าลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ 
    Torque Converter
4) ระบบบังคับเลี ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
5) บุง้กี๋ตัก
    (1) ชุดบุง้กี๋ตักติดตั งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
    (2) ขนาดความจุของบุง้กี๋ไม่น้อยกว่า 0.85 ลูกบาศก์เมตร
    (3) ความสูงจากพื นดินถึงสลักบุง้กี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า 
    3.30 เมตร
6) บุง้กี๋ขุด
    (1) ชุดบุง้กี๋ขุด ติดตั งอยู่ด้านหลังรถ มีขาค  ายัน ท าให้รถมั่นคง
    ขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
    (2) ขนาดความกว้างของบุง้กี๋ขุด ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร
    (3) ความจุของบุง้กี๋ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศก์เมตร
    (4) มีระยะขุด ไกลได้ไม่น้อยกว่า 5,300 มิลลิเมตร
    (5) มีระยะขุด ลึกได้ไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร
7) มีน  าหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม
8) หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
9) ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์
10) อุปกรณ์ประกอบ
     (1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการท้างานของเคร่ืองจักรกล
     (2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญาณ
     (3) มีสัญญาณไฟเตือนความดันน  ามันเคร่ือง และไฟชาร์ทแบตเตอร่ี
     (4) มีเกจ์บอกระดับน  ามันเชื อเพลิง

ภาคผนวก  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562)
โครงการจัดซ้ือรถตกัหน้าขดุหลัง



ล าดับที่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
     (4) มีเกจ์บอกระดับน้ ามันเชื้อเพลิง
     (5) มีประแจส าหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จ านวน 1 ชุด
     (6) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเคร่ืองจักร จ านวน 1 ชุด
     (7) หมวกนิรภัยส าหรับพนักงานขับ จ านวน 2 ชุด
     (8) กระบอกอัดจาระบี จ านวน 1 ชุด
     (9) เคร่ืองมือประจ ารถ จ านวน 1 ชุด
     (10) ชุดประแจบล็อกส าหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด
     ต้ังแต่ขนาด14 ถึง 24 มิลลิเมตร จ านวน 1 ชุด และอุปกรณ์การขับ
     พร้อมกล่องเหล็ก
     (11) ชุดประแจปากตายส าหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 
     ขนาดต้ังแต่ขนาด12 ถึง 32 มิลลิเมตร จ านวน 1 ชุด
     (12) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
     (13) สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
     ไม่น้อยกว่า150 มิลลิเมตร ติดต้ังบนหัวเก๋ง จ านวน 1 ชุด
     (14) หนังสือคู่มือ จ้านวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ 
     (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และ
     คู่มือการส่ังอะไหล่ (Parts Book) 

ภาคผนวก  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562)
โครงการจัดซ้ือรถตกัหน้าขดุหลัง


