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บันทึกหลักการและเหตุผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

---------------------------- 
1. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 
3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2553  
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 

2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น เพ่ือ ให้ เป็นไป ตามข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลต าบลพวา           
จึงได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขึ้น 
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บทน ำ 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (1) ให้เทศบาล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง           
และพระราชบัญญัติเทศบาล ที่ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 1 4 พ.ศ.2562 มาตรา 50 วรรคท้าย  อ านาจหน้าที่
ของเทศบาลต้องเป็นไป  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ก าหนดให้
แผนพัฒนาท้องถิ่น คือ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน รวมไปถึงให้ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง  กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, แผนพัฒนาภาค , แผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  และแผนต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และนโยบายของเทศบาลต าบลพวา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  อีกทั้งยังก าหนดให้โครงการพัฒนาต้องเป็น
โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ นั้น 

 

เทศบาลต าบลพวา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา ท้องถิ่น  ฉบับนี้ จะเป็นแผนพัฒนา     
ที่มาจากความต้องการของประชาชนที่สามารถครอบคลุมการพัฒนา ท้องถิ่นห้า ปีข้างหน้ า เพ่ือให้หน่วยงาน      
ในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ สามารถน าแผนพัฒนา ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพวา ไปเป็นกรอบ
หรือแนวทางในการพัฒนาและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของหน่วยงาน นั้นๆ 

 

งานแผนและงบประมาณ 

ส านักปลัดเทศบาล  
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี 

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

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้ง  ส านักงานเทศบาลต าบลพวา ตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ 2  ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว

จังหวัดจันทบุรี  โดยอยู่ห่างจากอ าเภอแก่งหางแมวไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 25 กิโลเมตร และมี
ระยะทางห่างจากจังหวัดจันทบุรี ประมาณ 67 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 574.264 ตารางกิโลเมตร (1 ตร.
กม. 625 ไร่รวมเนื้อที่ 358,915 ไร่) 

 

 
 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ เป็นป่าเขาและเนินสูง บางพ้ืนที่เป็นที่ราบปานกลางถึงที่ราบลุ่มที่ราบ
ตามแนวชายเขา ที่ราบเนินสูงเป็นลูกคลื่น และเป็นพื้นที่ภูเขาระดับสูง 300 - 1,670 เมตร มีเขาชะเมาและ
เขาช่องลม 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ 8 ต าบลสามพ่ีน้อง และหมู่ที่ 3 ต าบลเขาวงกต อ าเภอแก่งหางแมว 
   จังหวัดจันทบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลห้วยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิอากาศโดยทั่วไปของต าบลพวา เป็นอากาศร้อนชื้น ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 
 1.4 ลักษณะของดิน มีลักษณะเป็นดินร่วน เหมาะแก่การเกษตร 
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2. ด้านการเมืองและการปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง ต าบลพวา ประกอบด้วยหมู่บ้าน จ านวน 12 หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1  บ้านเขากล้วย นายมนัส หาดแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 2  บ้านพวา นายนริสส์ กลิ่นเกสร ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 3  บ้านเนินจ าปา นายสมชาย รถทอง ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 4  บ้านบ่อไฟไหม้ นายภูมิพัฒน์ นาคเกษม ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 5  บ้านเขาฆ้อง นายธงชัย กิ่งกุล ก านันต าบลพวา  
หมู่ที่ 6  บ้านบ่อโบกปูน นายอาทร วรรณเวช ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 7  บ้านคลองหินเพลิง นายสาธิต เกิดทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 8  บ้านวังอีแอ่น นางบุญสร้อย ดีหมั่น ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 9  บ้านบ่อมะเดื่อ นายสุนทร คุ้มจิตร ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 10 บ้านคลองครก นายทรงศักดิ์ ลีโนนเขลา ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 11 บ้านบ่อชะอม นายไกรพล บุญยัง ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 12 บ้านคลองแดง นายวันดี ดอกดิน ผู้ใหญ่บ้าน  
2.2 การเลือกตั้ง เทศบาลต าบลพวา แบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 

1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 7, 11 เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที ่1, 6, 8, 9, 10, 12 
 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 – 5 ปีและการคาดการณ์ในอนาคต) 
 
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ครัวเรือน  
(หลัง) 

1 บ้านเขากล้วย   439 442 881 438 
2 บ้านพวา 216 247 463 303 
3 บ้านเนินจ าปา 550 546 1,096 422 
4 บ้านบ่อไฟไหม้ 836 761 1,597 667 
5 บ้านเขาฆ้อง 560 549 1,109 421 
6 บ้านบ่อโบกปูน 429 408 837 369 
7 บ้านคลองหินเพลิง 203 205 408 134 
8 บ้านวังอีแอ่น 587 577 1,164 503 
9 บ้านบ่อมะเดื่อ 314 308 622 324 

10 บ้านคลองครก 303 305 608 246 
11 บ้านบ่อชะอม 508 521 1,029 313 
12 บ้านคลองแดง 362 325 687 272 

รวม 5,307 5,194 10,501 4,372 
 

ข้อมูล  ณ  เดือน พฤษภาคม  2557 
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  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ครัวเรือน  
(หลัง) 

1 บ้านเขากล้วย   448 463 911 443 
2 บ้านพวา 214 238 452 301 
3 บ้านเนินจ าปา 568 547 1,115 429 
4 บ้านบ่อไฟไหม้ 858 769 1,627 650 
5 บ้านเขาฆ้อง 561 555 1,116 427 
6 บ้านบ่อโบกปูน 427 400 827 379 
7 บ้านคลองหินเพลิง 203 199 402 137 
8 บ้านวังอีแอ่น 601 580 1,181 522 
9 บ้านบ่อมะเดื่อ 315 319 634 354 

10 บ้านคลองครก 310 309 619 252 
11 บ้านบ่อชะอม 525 537 1,062 338 
12 บ้านคลองแดง 366 329 695 283 

รวม 5,396 5,245 10,641 4,515 
 

ข้อมูล  ณ  เดือน เมษายน  2558 
 
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ครัวเรือน  
(หลัง) 

1 บ้านเขากล้วย   440 461 904 447 
2 บ้านพวา 217 239 456 308 
3 บ้านเนินจ าปา 574 545 1,119 439 
4 บ้านบ่อไฟไหม้ 868 763 1,631 669 
5 บ้านเขาฆ้อง 560 559 1,119 433 
6 บ้านบ่อโบกปูน 434 401 835 386 
7 บ้านคลองหินเพลิง 207 201 408 138 
8 บ้านวังอีแอ่น 606 580 1,186 526 
9 บ้านบ่อมะเดื่อ 312 316 628 354 

10 บ้านคลองครก 305 312 617 258 
11 บ้านบ่อชะอม 525 531 1,056 340 
12 บ้านคลองแดง 371 343 714 290 

รวม 5,419 5,251 10,670 4,588 
 

ข้อมูล  ณ  เดือน เมษายน  2559 
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  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ครัวเรือน  
(หลัง) 

1 บ้านเขากล้วย   451 458 909 449 
2 บ้านพวา 209 240 449 311 
3 บ้านเนินจ าปา 593 559 1,152 443 
4 บ้านบ่อไฟไหม้ 860 764 1,624 678 
5 บ้านเขาฆ้อง 555 552 1,107 440 
6 บ้านบ่อโบกปูน 442 403 845 398 
7 บ้านคลองหินเพลิง 207 201 408 143 
8 บ้านวังอีแอ่น 608 583 1,191 534 
9 บ้านบ่อมะเดื่อ 318 324 642 354 

10 บ้านคลองครก 399 321 620 260 
11 บ้านบ่อชะอม 519 507 1,026 340 
12 บ้านคลองแดง 371 341 712 292 

รวม 5,432 5,253 10,685 4,642 
  

ข้อมูล  ณ  เดือน เมษายน  2560 
 
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ครัวเรือน  
(หลัง) 

1 บ้านเขากล้วย   441 466 907 447 
2 บ้านพวา 206 244 450 308 
3 บ้านเนินจ าปา 606 592 1,198 439 
4 บ้านบ่อไฟไหม้ 861 755 1,616 669 
5 บ้านเขาฆ้อง 550 546 1,096 433 
6 บ้านบ่อโบกปูน 443 406 849 386 
7 บ้านคลองหินเพลิง 211 209 420 138 
8 บ้านวังอีแอ่น 617 594 1,211 526 
9 บ้านบ่อมะเดื่อ 321 331 652 354 

10 บ้านคลองครก 306 320 626 258 
11 บ้านบ่อชะอม 475 455 930 340 
12 บ้านคลองแดง 367 339 706 290 

รวม 5,404 5,257 10,661 4,588 
  

ข้อมูล  ณ  เดือน สิงหาคม  2561 
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  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 66 52 118 1 ปี 73 48 121 

2 ป ี 94 78 172 3 ปี 91 85 176 
4 ป ี 105 71 176 5 ปี 70 87 157 
6 ป ี 71 82 153 7 ปี 80 87 167 
8 ป ี 80 80 160 9 ปี 79 71 150 

10 ปี 87 80 167 11 ปี 92 85 177 
12 ปี 91 77 168 13 ปี 81 66 147 
14 ปี 76 73 149 15 ปี 91 65 156 
16 ปี 99 84 183 17 ปี 85 82 167 
18 ปี 93 73 166 19 ปี 101 80 181 
20 ปี 100 80 180 21 ปี 74 80 154 
22 ปี 52 71 123 23 ปี 82 76 158 
24 ปี 73 85 158 25 ปี 79 72 151 
26 ปี 88 73 161 27 ปี 97 83 180 
28 ปี 89 75 164 29 ปี 64 110 174 
30 ปี 81 67 148 31 ปี 69 79 148 
32 ปี 102 75 177 33 ปี 88 82 170 
34 ปี 89 95 184 35 ปี 96 104 200 
36 ปี 88 79 167 37 ปี 81 85 166 
38 ปี 81 66 147 39 ปี 89 93 182 
40 ปี 96 83 179 41 ปี 70 74 144 
42 ปี 75 83 158 43 ปี 85 72 157 
44 ปี 82 81 163 45 ปี 94 79 173 
46 ปี 75 84 159 47 ปี 75 82 157 
48 ปี 78 71 149 49 ปี 79 92 171 
50 ปี 89 81 170 51 ปี 81 94 175 
52 ปี 72 82 154 53 ปี 71 75 146 
54 ปี 56 55 111 55 ปี 74 65 139 
56 ปี 65 68 133 57 ปี 57 50 107 
58 ปี 43 48 91 59 ปี 50 56 106 
60 ปี 44 34 78 61 ปี 45 36 81 
62 ปี 54 30 84 63 ปี 48 39 87 
64 ปี 43 38 81 65 ปี 23 37 60 
66 ปี 38 28 66 67 ปี 32 26 58 
68 ปี 28 30 58 69 ปี 22 29 51 
70 ปี 21 32 53 71 ปี 15 19 34 
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  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร (ต่อ)  
 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
72 ป ี 14 23 37 73 ปี 21 23 44 
74 ป ี 9 20 29 75 ปี 26 10 36 
76 ป ี 15 20 35 77 ปี 13 21 34 
78 ป ี 20 21 41 79 ปี 11 15 26 
80 ป ี 15 13 28 81 ปี 9 11 20 
82 ป ี 8 14 22 83 ปี 7 12 19 
84 ป ี 2 9 11 85 ปี 5 6 11 
86 ป ี 6 4 10 87 ปี 1 2 3 
88 ป ี 1 5 6 89 ปี 0 0 0 
90 ป ี 1 2 3 91 ปี 0 1 1 
92 ป ี 2 1 3 93 ปี 0 1 1 
94 ป ี 1 0 1 95 ปี 0 0 0 
96 ป ี 0 0 0 97 ปี 0 0 0 
98 ป ี 0 0 0 99 ปี 0 0 0 

100 ป ี 0 0 0 มากกว่า 
100 ปี 

0 0 0 

  

 ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
 
 4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา   
  4.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลพวา จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพวา ตั้งอยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ 2 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ าเย็น ตั้งอยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ 4 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองครก ตั้งอยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ 6 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะเดื่อ ตั้งอยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ 9 
4.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
- โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ ตั้งอยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ 4 
- โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านบ่อชะอม ตั้งอยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ 11 
- โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านคลองแดง ตั้งอยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ 12 
4.1.3 โรงเรียนมัธยม จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
- โรงเรียนบ้านเนินจ าปา ตั้งอยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ 3 
- โรงเรียนบ้านคลองครก ตั้งอยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ 6 
- โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ตั้งอยู่ในพื้นท่ี หมู่ที8่ 
4.1.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 1 ศูนย์ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 
4.1.5 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 8 แห่ง 
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4.2 การสาธารณสุข  เทศบาลต าบลพวา มีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพวา        

เพ่ือจัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุข ซึ่งด าเนินการโดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลพวา 

อีกท้ังยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 3 แห่ง ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเนินจ าปา ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่  3 , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  บ้านวังอีแอ่น ตั้งอยู่ในพื้นท่ี  
หมู่ที ่8 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านบ่อไฟไหม้ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 

4.3 อาชญากรรม  ในเขตเทศบาลต าบลพวาอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธร     
แก่งหางแมว ประกอบกับแต่ละหมู่บ้าน มีอาสาสมัครต ารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นก าลัง
ส าคัญในการแจ้งเบาะแส และข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาท าให้ปัญหาอาชญากรรมใน
พ้ืนที่อยู่ในระดับน้อย 

4.4 ยาเสพติด  ต าบลพวาประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวนผลไม้ ท าให้มี
ความจ าเป็นต้องจ้างแรงงานจากต่างพ้ืนที่เข้ามาอยู่ในพื้นท่ี ประชากรจึงมีความหลากหลาย เข้ามาอยู่อาศัย
ส่งผลให้มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในพ้ืนที่พอสมควร แต่เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สถานีต ารวจภูธรแก่งหางแมวมีต ารวจชุมชนประจ าต าบล และฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คอยสอดส่อง
ดูแลและหาเบาะแสและขยายผล เพื่อให้ได้ตัวผู้กระท าผิดไม่ว่าจะเล็กหรือรายใหญ่ รวมไปถึงตัวการ ประกอบ
กับแต่ละหมู่บ้านมีอาสาสมัครต ารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นก าลังส าคัญในการแจ้งเบาะแส
และข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการท าให้ปัญหายาเสพติดลดลงลงตามล าดับ 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ เทศบาลต าบลพวาได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ การดูแลและการ
จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รวมไปถึงการด าเนินกิจการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุ        
และผู้พิการเทศบาลต าบลพวาโดยงานสวัสดิการสังคม สังกัดส านัดปลัดเทศบาล เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการบริหารศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการด าเนินการดูแลผู้สูงอายุที่มาภาวะพ่ึงพิง  
(Long Term Care) 

 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง สภาพถนนภายในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนน
ลูกรังสรุป คือ เป็นถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร ถนนลูกรัง ระยะทางประมาณ 157 
กิโลเมตร 
  5.2 การไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอแก่งหางแมว ตั้งอยู่ที่ 42 หมู่ 11 ต าบล
แก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160 เบอร์โทรศัพท์ 0-3930-8066 
  5.3 การประปา  ในเขตเทศบาลต าบลพวา มีการให้บริการจ าหน่ายน้ าประปา ให้กับประชาชน 
จ านวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 7 
  5.3 ไปรษณีย์หมู่บ้าน ไปรษณีย์หมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านวังอีแอ่น 
 

 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1 การเกษตร  เทศบาลต าบลพวามีพื้นท่ีการเกษตรทั้งสิ้น 574.264 ตารางกิโลเมตร หรือ  
358,915 ไร่ จากพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบลใช้เป็นพื้นที่เพ่ือการเกษตรประมาณ 210,291 ไร่ ต าบลพวา มี
พ้ืนที่กว้างและอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท าสวนผลไม้ 
เช่น สวนยางพารา สวนเงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลางสาด และในปัจจุบันมีการปลูกปาล์มน้ ามันในบางพ้ืนที่ 
ลักษณะการท าสวนผลไม้เป็นการท าสวนแบบผสมผสาน 
  6.2 การประมง ต าบลพวาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า อยู่ในเขตป่าสงวนและอยู่ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน การท าการประมงค่อนข้างน้อยมักพบในพ้ืนที่บริเวณอ่างคลองประแกด 
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  6.3 การปศุสัตว์  ต าบลพวาพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า อยู่ในเขตป่าสงวนและอยู่ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ซึ่งมักพบช้างป่าอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากและในบางพื้นท่ีมักพบการเกิดภัยจากช้างป่าที่เข้า
มาท าลายทรัพย์สินหรือพืชผลทางการเกษตรของประชาชน 
  6.4 การบริการ การบริการหรือกิจกรรมที่รัฐจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของส่วนรวม โดยเป็นกิจการที่อยู่ในความอ านวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่ประชาชนและสร้างการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติใน
ภาพรวม โดยมีหลักการที่เป็นประเด็นส าคัญในการจัดบริการสาธารณะคือ การจัดบริการสาธารณะต้อง
ด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มีความเสมอภาค 
ความต่อเนื่อง และความโปร่งใสในการให้บริการ ดังนี้ 
  - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- การรับช าระภาษีป้าย 
- การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
- การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
- การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
- การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
- การสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 
- การให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.5 การท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  ได้แก่ อ่างเก็บน้ าคลองประแกด , 

น้ าตกเขายายหนิง, ไร่องุ่นพันล้าน,  หมู่ที่ 6 บ้านบ่อโบกปูน 
6.6 การอุตสาหกรรม เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลพวา เป็นเขตป่าสงวน ไม่สามารถด าเนินการจัดท า

อุตสาหกรรมได้ 
6.7 กลุ่มพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ 25 แห่ง ร้านค้า 130 แห่ง  สภาองค์กร

ต าบลพวา กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านเขาช่องลม  กลุ่มสตรีบ้านวังอีแอ่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  กลุ่มวนเกษตร   
กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มชาวสวน 

6.8 แรงงาน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลพวาประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวนผลไม้ 
แรงงานจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ แรงงานวัยท างานในพ้ืนที่ และแรงงานต่างด้าว ส่วนเยาวชนวัยท างาน
ในต าบลพวาเมื่อเรียนจบจะออกไปท างานนอกพ้ืนที่ ท าให้แรงงานที่ใช้ในการท าสวนผลไม้เป็นแรงงานต่างด้าว 
  

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
7.1 การนับถือศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลพวา ประมาณร้อยละ 99 นับถือ

ศาสนาพุทธ และร้อยละ 1 นับถือศาสนาอื่นๆ 
7.2 ประเพณีและงานประจ าปี ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา ประเพณีลอย

กระทง ประเพณีปลงคืนถิ่น 
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลพวา ได้แก่ สปามือ - เท้า ด้วยสมุนไพร ซึ่ง กลุ่มวนเกษตรต าบลพวา     

เป็นผู้ริเริ่ม โดยการน าสมุนไพรที่หาได้ในพื้นที่มาต้มผสมกับน้ าเปล่า 
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- ภาษาถ่ิน ที่มา ชาวชองเป็นคนพ้ืนเมืองเดิมในดินแดนจันทบุรี ส่วนใหญ่รวมกลุ่มกันอยู่บริเวณเชิง

เขาสอยดาว เขาคิชฌกูฎ ในพ้ืนที่อ าเภอโป่งน้ าร้อน อ าเภอมะขาม และอ าเภอเขาคิชฌกูฎ โดยเฉพาะในเขต
ต าบลตะเคียนทอง คลองพลู และพลวง นักมานุษยวิทยาจัดชนกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มมอญ - เขมร ซึ่งเป็นสาขาย่อย     
ของกลุ่มออสโตร - เอเชียติค ชาวซองมีภาษาพูดและวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง นับถือผีบรรพบุรุษ ท าพิธี
เซ่นไหว้ทุกปี เป็นการรวมญาติ เรียกว่า พิธีเลี้ยงผีหิ้ง ผีโรง แต่เดิมชาวซองอาศัยอยู่ในพื้นท่ีป่าเชิงเขา         
ปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่อย่างง่ายๆ และมักโยกย้ายหากมีคนตายในบ้าน นอกจากจะท ามาหาเลี้ยงชีพด้วยการ
ปลูกข้าวไร่แล้ว ยังเป็นนักเก็บของป่า และเป็นพรานที่ช านาญ ปัจจุบันจะประกอบอาชีพท าสวนผลไม้       
และรับจ้าง (ข้อมูล จาก http://www.eculture.rbru.ac.th/ID146-ภาษาถ่ินจันทบุรี) 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก สิ้นค้าบ้านบ่อโบกปูน หมู่ที่ 6 ได้แก่ กล้วยอร่อยเหาะ แปรรูป
ปลาน้ าจืด แปรรูปจิ้งหรีด เพาะพันธุ์ไม้ประดับ ขนมไส้แตก ตุ๊กตานวดมือยางพารา จักสานจากไม้ไผ่ แปรรูป
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กระเป๋าซองกาแฟ จักสานเส้นพลาสติกพร้อมลวดลาย 
 

 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
8.1 น้ า แหล่งน้ าในต าบลพวา ดังนี้ 
- อ่างเก็บน้ าคลองเขา ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 บ้านเขากล้วย 
- โครงการอ่างคลองประแกด (กรมชลประทาน) ตั้งอยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ 1 , 6 , 8 , 9 และ 10 
- โครงการอ่างเก็บน้ าคลองพะวาใหญ่ หมู่ที่ 11 (กรมชลประทาน) 
- ฝายที่ส าคัญ ประกอบด้วย ฝายคลองบุญยิ่ง หมู่ที่ 3 , ฝายพวา หมู่ที่ 3 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยจัดการต้นน้ าคลองครก ส านักงานเขตศรีราชา กรมอุทยานสัตว์

ป่าและพันธุ์พืช ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 10 บ้านคลองครก 
8.2 ป่าไม้ เป็นเขตป่าสงวน และอยู่ติดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
- หน่วยพิทักษ์ป่าคลองครก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ส านักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า           

เขาอ่างฤๅไน ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2520     
มีเนื้อที่ประมาณ 643,750 ไร่ หรือ 1,030 ตารางกิโลเมตร อยู่รอยต่อของ 5 จังหวัดได้แก่ อ าเภอท่าตะเกียบ 
อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา, อ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว, อ าเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง, อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และ อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี จบ.8 (คลองแดง) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมที่ 9 (ชลบุรี) กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้าที่หลัก ด้านป้องกันรักษาป่าในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานของหน่วย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย และปฏิบัติงานร่วมกับ  
หรือปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

- ป่าชุมชน 
  ชื่อป่า : ป่าชุมชนบ้านวังอีแอ่น ปีที่เริ่มโครงการ 2558 ที่ตั้ง ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี    

มีเนื้อที่ 29 ไร่ ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ หมู่บ้านวังอีแอ่น (หมู่ที่ 1) (ปัจจุบันหมู่ที่ 1 เป็นหมู่บ้านเขากล้วย) 
  ชื่อป่า : ป่าหมู่บ้านบ้านวังอีแอ่น ปีที่เริ่มโครงการ 2549 ที่ตั้ง ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 

มีเนื้อที1่85 ไร่ ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ หมู่บ้านวังอีแอ่น (หมู่ที่ 8) 
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8.3 ภูเขา เทศบาลต าบลพวา อยู่ในเขตป่าขุนซ่อง และอยู่ติดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤา

ไน ซึ่งในต าบลพวา ประกอบด้วยภูเขามีจ านวน 14 แห่ง ดังต่อไปนี้ 
หมู่ที่ 1 บ้านเขากล้วย จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ เขากล้วย เขาปลายยายเพ็ง เขาปลายยายไทย 
หมู่ที่ 3 บ้านเนินจ าปา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เขาล้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านบ่อไฟไหม้ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เขาพลอย 
หมู่ที่ 5 บ้านเขาฆ้อง จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เขาฆ้อง 
หมู่ที่ 6 บ้านเขาละโมก จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เขาละโมก 
หมู่ที่ 8 บ้านวังอีแอ่น จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เขาสอดแม่ 
หมู่ที่ 11 บ้านบ่อชะอม จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ เขาจอมทอง เขาปอง 
หมู่ที่ 12 บ้านคลองแดง จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ เขาสวรรค์ เขาช่องลม เขาชะมูน เขาล าปลายประแกด 
(ข้อมูล จาก กองช่างเทศบาล  ณ  เดือนพฤษภาคม 2562) 
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ แร่พลวง,แร่หินปูน  

และแร่ทองค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที ่2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
  วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

คติพจนประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะ 20 ป 

(๑) ยุทธศาสตรด้านความม่ันคง 
(๒) ยุทธศาสตรด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตรด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) ยุทธศาสตรด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตรด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยุทธศาสตรด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
  วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตรที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

  1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศแผนยุทธศาสตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัด

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) 
วิสัยทัศนของกลุ่มจังหวัด  “เป็นผู้น าการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เป็นศูนยกลางการผลิตและส่ง 

ออกผลไม้ ควบคู่ไปกับการเป็นดินแดนแห่งความหลากหลายของการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ” 
ประเด็นยุทธศาสตรของกลุ่มจังหวัด 
1. การเป็นศูนยกลางอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซียนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. การสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป 
3. การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย 
4. การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกัมพูชา 
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แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศนจังหวัดจันทบุรี  “จันทบุรีเมืองเกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจมูลค่าสูง สังคมมีสุขบนวิถี

พอเพียง” 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐาน

การตลาดนานาชาติ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมและยกระดับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุลและยั่งยืน   
  1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

1. ยุทธศาสตรด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 เป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง

คมนาคมให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้มีการสัญจรไป - มา ที่สะดวกและปลอดภัย และการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว  และแหล่งน้ า ระบบระบายน้ า ระบบบริการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ การจัดหารและปรับปรุงอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช้ ให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด
จันทบุรี พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ าให้เพียงพอในการอุปโภค - บริโภค รวมทั้งรองรับปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น 

2. ยุทธศาสตรด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 เป็นงานเกี่ยวกับการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สร้างความ

ร่วมมือในการรักษาความสงบ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบกติกาในการด าเนินชีวิตใน
สังคม 

3. ยุทธศาสตรด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งธรรมชาติ สร้างจิตส านึกในการรักษา ฟื้นฟู อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรี 

4. ยุทธศาสตรด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
 เป็นงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน กิจการด้านการศึกษา งานกีฬา นันทนาการ 

สาธารณสุข งานสวัสดิการสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส       
คนพิการ งานสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม 

5. ยุทธศาสตรด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว 
 เป็นงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในภาคการเกษตร การผลิตสินค้าอัญมณี

และเครื่องประดับการประกอบอาชีพ การค้าชายแดน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การเชื่อมโยงของระบบตลาด 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีทุกภาคส่วนในรูปแบบที่หลากหลาย 

6. ยุทธศาสตรด้านการอนุรักษ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา      
ท้องถิ่น และแหล่งประวัติศาสตร 
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 เป็นงานเกี่ยวกับการอนุรักษ ฟื้นฟู สืบสาน สืบทอด และสร้างความยั่งยืนของ

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี ให้เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป การสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่คู่กับจังหวัดจันทบุรี 

7. ยุทธศาสตรด้านการจัดการบริหารขยะ 
 เป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างจิตส านึกใน

การรักษา ฟื้นฟู การบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร 
 

 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.1 วิสัยทัศน์  มีสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
ปลอดภัยเป็นเมืองเกษตรกรรมและเป็นแหล่งผลิตสินค้าพ้ืนเมืองที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมและ
การกีฬาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  2.2 ยุทธศาสตร์ 

(1) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว 
(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(4) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการปกครอง 
2.3 เป้าประสงค์ 
(1) เพื่อพัฒนาและปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
(2) เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
(3) เพ่ืออนุรักษและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(4) เพ่ือยกระดับให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว 
(5) เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการและชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(6) เพื่อพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 
(7) เพ่ือให้ประชาชนรู้จักการป้องกันตนเองและมีภูมิคุ้มกันจากโรคต่างๆ 
(8) เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย ทั้งในชีวิตและทรัพย 
(9) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรของท้องถิ่น รวมทั้งวัสดุ

อุปกรณในการปฏิบัติหน้าที่ และระบบการบริหารจัดการที่ดีให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประโยชนสูงสุดแก่ประชาชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

2.4 ตัวช้ีวัด 
(1) จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องทุกป 
(2) เด็กได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(3) มีการอนุรักษและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
(4) มีแห่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว 
(5) ประชาชรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(6) จ านวนประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะหอย่างทั่วถึง 
(7) ประชาชนมีความพึงพอใจที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน 
(8) เทศบาลต าบลพวามีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้รับการอย่างต่อเนื่องทุกป 
(2) เด็กได้รับการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(3) มีการอนุรักษและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
(4) มีแห่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว 
(5) ประชาชรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(6) จ านวนประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะหอย่างทั่วถึง 
(7) ประชาชนมีความพึงพอใจที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน 
(8) เทศบาลต าบลพวามีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
2.6 กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาและปรับปรุง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(2) พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
(3) ส่งเสริมการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน 
(4) ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(5) ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว 
(6) ส่งเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
(7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(8) ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
(9) ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ 
(10) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส 
(11) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(12) พัฒนาบุคลากรในองคกรให้มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการบริการประชาชน 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพ น้ าไหล ไฟสว่าง 

ทางสะดวก ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและให้ความรู้กับประชาชนในการกระกอบอาชีพตลอดจนการได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห อีกทั้งส่งเสริมด้านการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา การอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
โดยน าเอาแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12      

แผนกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด มาเป็นกรอบ         
ในการสร้างและเครื่องมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดสอดคล้อง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ความเชื่อมโยง 

- ยุทธศาสตรจังหวัดจันทบุรี  
 ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐาน

การตลาดนานาชาติ 
 ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 สร้างเสริมและยกระดับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี 
 ยุทธศาสตรที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว 
ความเชื่อมโยง 
- ยุทธศาสตรจังหวัดจันทบุรี  
 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สร้างเสริมและยกระดับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง 
 ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี 
 ยุทธศาสตรที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
 ยุทธศาสตรที่ 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร ที่ 6 ด้านการอนุรักษ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปั ญญา

ท้องถิ่น และแหล่งประวัติศาสตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3  ด้านสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ความเชื่อมโยง 
- ยุทธศาสตรจังหวัดจันทบุรี  
 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุลและยั่งยืน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี 
 ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตรที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตรที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
 ยุทธศาสตรที่ 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตรที่ 7 ด้านการจัดการบริหารขยะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 4  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการ

ปกครอง 
- ยุทธศาสตรจังหวัดจันทบุรี 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี 
 ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตรที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
 

 
 
 
 
 



- 16 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
6 ยุทธศาสตร์ 

ด้านความม่ันคง 

ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาค 

ทางสังคม 

ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

การสร้างความ 
เป็นธรรมลดความเลื่อม

ล้้าในสังคม 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน

ได้อย่างย่ังยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง 

และยั่งยืน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐ 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ 

โลจิสติกส ์

ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง  
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ด้านการต่างประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

และภูมิภาค 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

10 ยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร ์
จังหวัดจันทบุรี 
4 ยุทธศาสตร์ 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
ส่งเสริมการผลิตสินค้า

เกษตรให้ได้
มาตรฐานสากลและขยาย
ฐานการตลาดนานาชาต ิ

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
สร้างเสริมและยกระดับ

การค้า การลงทุน  
การท่องเที่ยว  

และอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับสู่
เศรษฐกิจมูลค่าสูง 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

และเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
พัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษา ศาสนา 

ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
และท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
สาธารณสุข ทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย การบริหารและการ
ปกครอง 

ยุทธศาสตรด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม ยาเสพติด และ
การรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

ยุทธศาสตรด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ

ประชาชน 

ยุทธศาสตรด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท. ในเขต

จังหวัด 7 ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตรด้านการส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม 

การเกษตร และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรด้านการอนุรักษ 
ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปญัญา ท้อง
ถิ่น และแหล่งประวัติศาสตร 

ยุทธศาสตรด้านการจัดการ
บริหารขยะ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลต้าบลพวา 

4 ยุทธศาสตร์ 
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 3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจน  การประกาศสงครามกับยาเสพ

ติด การประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งจังหวัดจันทบุรี ได้เน้นการแก้ปัญหา
ความยากจน โดยการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า ส่งเสริมชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้มุ่งเน้นเรื่องสิทธิ
ท ากินของราษฎรในพ้ืนที่  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอแก่ความต้องการของราษฎรเทศบาลต าบลพวา
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา และท าสวนผลไม้เป็นอาชีพหลัก 

STRENGTH จุดแข็ง WEAKNESS จุดอ่อน 
1. พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของ
ต าบล 
2. มีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ พันธพืช พันธสัตวค่อนข้าง
สมบูรณ 
3. มีอ่างเก็บน้ า จ านวน 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ าคลองประแกด    
และอ่างเก็บน้ าพะวาใหญ่ 
4. เป็นพื้นที่ท่ีติดเชื่อมต่อกับจังหวัดระยอง 

1. เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
2. ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่สามารถใช้ประโยชนอ่างเก็บน้ าคลอง
ประแกดได้ เนื่องจากเพื่อพัฒนาลุ่มน้ าคลองวังโตนด 
3. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจในข้อกฎหมายและไม่
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตน 
4. บุคลากรของเทศบาลต าบลพวามีการโอนย้ายท าให้ขาด
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
5. การบริการทางการแพทยยังไม่ทั่วถึง และเทศบาลต าบลพ
วายังไม่มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. งบประมาณในการบริหารไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
สาธารณะ 

OPPORTUNITY โอกาส THREAT ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ้ากัด 
1. น าผลผลิตจากยางพารามาท าถนนพาราดินซีเมนตเพื่อ
กระตุ้นราคายางพารา 
2. พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ 
3. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
4. ภารกิจ/งาน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีจ านวน
มาก อาจร้องขอต่อ ก.จ. เพื่อเปิดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
5. ของบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

1. การไม่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท ากิน  เนื่องจากต าบลพวาอยู่
ในเขตป่าสงวน 
2. ภัยจากช้างป่า 
3. ถนน/สายทาง/ผิวจราจร ส่วนมากยังเป็นถนนดินลูกรังท า
ให้การสัญจรไป-มา เป็นไปด้วยความยากล าบาก และ
อันตราย 
4. แหล่งน้ าอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ ในช่วงฤดูแล้ง 
5. ขาดการมีส่วนร่วมจากหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากยังคงมี
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าว 
6. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจ านวนจ ากัด 

  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพวานั้น ได้ท าการประเมินสถานการณ

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
- ด้านงบประมาณจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก และโรคไข้มาลาเรีย ที่มีผล 

มาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการการแพร่ระบาด 
- ด้านการถ่ายโอนภารกิจ อาจท าให้ภารกิจงานของเทศบาล เพ่ิมข้ึน และอาจท าให้ต้องใช้

งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 
- ด้านเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย อาจเป็นปัจจัยที่ให้ราคายางพาราหรือผลไม้

ตกต่ าหรือเพ่ิมข้ึน 
- ด้านการคมนาคม ซึ่งต าบลพวาเป็นพื้นที่ที่ติดเชื่อมต่อจังหวัดระยอง อาจเกิดการขยาย      

การคมนาคมเพ่ือให้สามารถสัญจรได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 



 
 
 
 

ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัต ิ
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - การเศรษฐกิจ
- บริการชุมชนและสังคม
- การเศรษฐกิจ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานการเกษตร

กองช่าง

2 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และทอ่งเที่ยว

- บริการชุมชนและสังคม
- บริการชุมชนและสังคม
- บริการชุมชนและสังคม
- การเศรษฐกิจ

- แผนงานการศึกษา
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

กองการศึกษา

3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

- บริการชุมชนและสังคม
- การเศรษฐกิจ
- บริการชุมชนและสังคม
- แผนงานงบกลาง
- บริการชุมชนและสังคม
- บริการชุมชนและสังคม

- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานงบกลาง
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน

ส านักปลัดเทศบาล

4 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั การบริหารและการปกครอง

- บริหารทั่วไป
- บริหารทั่วไป

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ส านักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษา
รวม 4 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 12 แผนงาน 4 หน่วยงาน 4 หน่วยงาน

1. จังหวัดจันทบรีุ
2. อบจ.จันทบรีุ
3. อ าเภอแก่งหางแมว
4. เทศบาลต าบลพวา

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏบิตัิ
           1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

- 19 -
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แบบ ผ. 01

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 21       7,205,000       19       6,287,900       24       68,157,800     48       35,406,560     38         22,154,840     150     139,212,100         
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3         707,900          -      -                  14       14,095,000     11       8,250,000       -        -                  28       23,052,900           
1.3 แผนงานการเกษตร -      -                  -      -                  10       2,600,000       7         1,820,000       5           1,300,000       22       5,720,000             

รวม 24       7,912,900       19       6,287,900       48       84,852,800     66       45,476,560     43         23,454,840     200     167,985,000         

2.1 แผนงานการศึกษา 4         9,830,960       4         9,475,510       5         9,700,000       5         9,700,000       5           9,700,000       23       48,406,470           
2.2 แผนงานศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 2         130,000          3         190,000          6         630,000          6         630,000          6           630,000          23       2,210,000             
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน -      -                  -      -                  5         220,000          1         20,000            1           20,000            7         260,000                
2.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 4         616,600          -      -                  2         2,700,000       1         200,000          2           400,000          9         3,916,600             

รวม 10       10,577,560     7         9,665,510       18       13,250,000     13       10,550,000     14         10,750,000     62       54,793,070           

3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2         130,000          1         100,000          5         325,000          5         325,000          5           325,000          18       1,205,000             
3.2 แผนงานการเกษตร 3         160,000          3         170,000          6         480,000          5         380,000          5           380,000          22       1,570,000             
3.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2         40,000            2         41,250            5         225,000          5         225,000          5           225,000          19       756,250                
3.4 แผนงานงบกลาง 4         12,048,243     4         11,446,000     4         11,454,000     4         11,454,000     4           11,454,000     20       57,856,243           
3.5 แผนงานสาธารณสุข 4         430,000          6         533,750          9         810,000          9         810,000          9           810,000          37       3,393,750             
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน 2         424,000          2         424,000          2         404,000          2         404,000          2           404,000          10       2,060,000             

รวม 17       13,232,243     18       12,715,000     31       13,698,000     30       13,598,000     30         13,598,000     126     66,841,243           

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2         50,000            6         168,250          11       859,000          7         299,000          7           299,000          33       1,675,250             
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5         520,000          9         263,140          15       2,295,000       13       645,000          15         1,545,000       57       5,268,140             

รวม 7         570,000          15       431,390          26       3,154,000       20       944,000          22         1,844,000       90       6,943,390             
รวมทัง้สิ้น 58      32,292,703    59      29,099,800    123    114,954,800    129    70,568,560    109      49,646,840    478    296,562,703        

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และทอ่งเทีย่ว

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การบริหารและการปกครอง

ป ี2564 ป ี2565

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบรุี
ป ี 2561 ป ี2562 ป ี2563 รวม
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ถนนสายบ้านวังอีแอ่น
 - หินดาด หมู่ที่ 1
ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม. ระยะทาง 
75.00 ม. หนา 0.15
 ม. หรือรวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
450 ตร.ม.

        300,000                   -                     -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขากล้วย
 - หินดาด หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม. ระยะทาง 
120.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือรวม
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 720 ตร.ม.

        481,000                   -                     -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ไดม้าตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างเสริมและยกระดบัการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดบัสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ถนนสายเนินจ าปา - 
เขาฆ้อง หมู่ที่ 3 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ระยะทาง 
113.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือรวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 452 ตร.ม.

        300,000                   -                     -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายกลุ่มส่วย
 - ห้วยทับมอญ หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม. ระยะทาง 
120.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
720 ตร.ม.

        481,000                   -                     -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ถนนสายคลองพลอย 
หมู่ที่ 4 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 ม.
 ระยะทาง 113.00 
ม. หนา0.15 ม.รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 452 ตร.ม.

        300,000                   -                     -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ถนนสายเขาฆ้อง 
หมู่ที่ 5 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 ม.
 ระยะทาง 90.00 ม.
 หนา 0.15 ม. หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 450 ตร.ม.

        300,000                   -                     -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขาฆ้อง 
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
145.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
725 ตร.ม.

        491,000                   -                     -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเขา
ละโมก - เหมืองแร่ หมู่ที่
 6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
145.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือรวม
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 725 ตร.ม.

        491,000                   -                     -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ถนนสายบ่อมะเด่ือ - 
เขาไผ่ หมู่ที่ 9 ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 4.00
 ม. ระยะทาง 
113.00 ม. หนา 
0.15 ม. รวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
452 ตร.ม.

        300,000                   -                     -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

สายบ้านวังอีแอ่น - 
บ้านเขากล้วย หมู่ที่ 8
ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม. ระยะทาง 
80.00 ม. หนา 0.15
 ม. หรือพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.

        321,000                   -                     -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ถนนสายคลองครกบน
 - บ่อมะเด่ือ หมู่ที่ 
10ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.09 ม. 
ระยะทาง 110.00 ม.
 หนา 0.15 ม. หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 450 ตร.ม.

        300,000                   -                     -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

24



25 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ระยะทาง 
110.00 ม. หนา
0.15 ม.รวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
440 ตร.ม.

        300,000                   -                     -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

สายบ้านบ่อชะอม 
ซอย 4 หมู่ที่ 11 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ระยะทาง 
113.00 ม. หนา 
0.15 ม.รวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
452 ตร.ม.

        300,000                   -                     -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 
(จุดที่ 1)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

สายคลองแดง - เขา
สวรรค์ หมู่ที่ 12 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ระยะทาง 
73.00 ม. หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 292 ตร.ม.

        193,000                   -                     -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

25



26 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 
(จุดที่ 2)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

สายเขาก าแพง ซอย 3
 หมู่ที่ 12 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 ม.
 ระยะทาง 40.00 ม.
 หนา 0.15 ม. รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 160 ตร.ม.

        107,000                   -                     -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขาช่อง
ลม - เขาก าแพง หมู่ที่ 
12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ระยะทาง 
180.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
720 ตร.ม.

        485,000                   -                     -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

17 เสริมผิวจราจรลูกรัง 
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในการ
สัญจรไป - มา

ถนนสายเหมืองแร่ - 
เขาละโมก หมู่ที่ 6 
ปริมาณงาน 1,700 
ลบ.ม.

        170,000                   -                     -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวก

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา

กองช่าง

18 เสริมผิวจราจรลูกรัง 
หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในการ
สัญจรไป - มา

ถนนสายกลุ่มสตรี
แม่บ้าน - คลองเรือ
แตก หมู่ที่ 8 ปริมาณ
งาน 1,417 ลบ.ม.

        146,000                   -                     -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวก

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา

กองช่าง

26



27 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

19 ก่อสร้างทางเท้า หมู่ที่ ๒ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 3.00 ม. 
ระยะทาง 262.00 
ม.หรือรวมพื้นที่ทาง
เท้าไม่น้อยกว่า 786 
ตร.ม. และติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างถนน จ านวน
4 ต้น พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด

        494,000                   -                     -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของครัวเรือนมี
ความปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
สะดวก

กองช่าง

20 ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเทศบาล
ต าบลพวา หมู่ที่ 2

1. เพื่อให้มีพื้นที่ในการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรม
ต่างๆ 
2. เพื่อใช้เป็นลานจอดรถ
เมื่อมีคณะผู้ตรวจเยี่ยม 
หรือคณะที่มาศึกษาดูงาน
 หรือลานจอดรถส าหรับ
ผู้ที่มาติดต่อราชการ

ปริมาณงาน พื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
647 ตร.ม. พร้อมราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
 1.10 ม. ยาว 45.90
 ม.และบ่อรับน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ท่อขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 ม. 
ระยะทาง 9.00 ม. 
พร้อมฝาปิดตะแกรง
เหล็ก จ านวน 2 บ่อ

        480,000                   -                     -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
ที่มาใช้บริการ
หรือติดต่อ
ราชการ
กับทต.พวา

1. มีพื้นที่ในการ
ด าเนินงานหรือ
กิจกรรมต่างๆ 
2. มีลานคอนครีตที่
รองรับคณะผู้ตรวจ
เยี่ยม หรือคณะที่มา
ศึกษาดูงาน หรือลาน
จอดรถส าหรับผู้ที่มา
ติดต่อราชการ

กองช่าง

27



28 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

21 วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 2

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 ม. 
ระยะทาง 262 ม. 
และบ่อรับน้ า จ านวน
 4 บ่อ

        465,000                   -                     -                     -                     -   ระบายน้ าออก
ได้ร้อยละ 25

สามารถระบายน้ าที่
ท่วมขัง

กองช่าง

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ถนนสายบ้านวังอีแอ่น
 - หินดาด หมู่ที่ 1 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม. ระยะทาง 
120.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือรวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 750 ตร.ม.

                  -           480,000                   -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ถนนสายบ่อมะนาว 
หมู่ที่ 3 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 ม.
 ระยะทาง 160.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 480 ตร.ม.

                  -           329,900                   -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

28



29 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายกลุ่มส่วย
 - ห้วยทับมอญ หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ช่วง กม.4+002 - 
กม.4+122 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 120.00 ม.
 หนา 0.15 ม.รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 450 ตร.ม.
(จ่ายขาดเงินสะสม ปี 
2562)

                  -           497,000                   -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ถนนสายเขาช่องลม - 
เขาก าแพง หมู่ที่ 4 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ระยะทาง 
112.00 ม. หนา
0.15 ม.รวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
448 ตร.ม.

                  -           301,200                   -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

29



30 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ถนนสายคลองพลอย
หมู่ที่ 4 
- ช่วง กม.0+510 - 
กม.0+595
- ช่วง กม.1+215 - 
กม.1+310
ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 
แบบเลขที่ ท.1-01

                  -           491,000                   -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขาช่อง
ลม - เขาก าแพง หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ระยะทาง 
112.00 ม. หนา
0.15 ม.รวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
448 ตร.ม.

                  -           301,200                   -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ถนนสายเขาฆ้อง 
หมู่ที่ 5 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 ม.
 ระยะทาง 135.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 675 ตร.ม.

                  -           455,500                   -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

30



31 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายอ่างใจ
กล้า หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
88.00 ม. หนา 0.15
 ม. หรือรวมพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 440.00 
ตร.ม.

                  -           300,000                   -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ถนนสายคลองหิน
เพลิงขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 130.00 ม.
 หนา0.15 ม.รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 650 ตร.ม.

                  -           438,500                   -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

สายบ้านวังอีแอ่น - 
บ้านเขากล้วย หมู่ที่ 8
ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม. ระยะทาง 
89.00 ม. หนา 0.15
 ม. หรือรวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
534 ตร.ม.

                  -           350,900                   -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

31



32 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายวัดวัง
อีแอ่น หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ระยะทาง 
180.00 ม.หนา 
0.15 ม.รวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
720 ตร.ม.

                  -           496,000                   -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ่อ
มะเด่ือ - เขาไผ่ 3 แยก
 หน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ระยะทาง 
110.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือรวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 440 ตร.ม.

                  -           300,000                   -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ถนนสายคลองครกบน
 - บ่อมะเด่ือ หมู่ที่ 
10ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 100.00 ม.
 หนา 0.15 ม. หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 500 ตร.ม.

                  -           337,600                   -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

32



33 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านบ่อ
ชะอม ซอย 4/1 หมู่ที่ 
11

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3.00 ม. ระยะทาง 
148.00 ม. หนา
0.15 ม.รวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
450 ตร.ม.

                  -           308,500                   -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

36 เสริมผิวจราจรลูกรัง 
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในการ
สัญจรไป - มา

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4.00 ม. 
7,500 ม. ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
3,000.00 ลบ.ม.

                  -           300,000                   -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวก

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา

กองช่าง

37 เสริมผิวจราจรลูกรัง 
หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในการ
สัญจรไป - มา

1. ถนนสายเขาก าแพง
 ขนาดกว้าง 4.00 ม.
 หนาเฉล่ีย 0.10 ม. 
ปริมาณลูกรัง 316 
ลบ.ม.
2. ถนนสายเขาสวรรค์
 ขนาดกว้าง 4.00 ม.
 หนาเฉล่ีย 0.10 ม. 
ปริมาณลูกรัง 400 
ลบ.ม.

                  -             71,600                   -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวก

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา

กองช่าง

33



34 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

38 ก่อสร้างก าแพงกันดิน 
หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย ในการ
สัญจรไป - มา

ถนนสายบ่อมะเด่ือ - 
เขาไผ่ หมู่ที่ 9 ขนาด
กว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 25.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.20 ม.

                  -           300,600                   -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการสัญจรไป
 - มาที่สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไป-มา

กองช่าง

39 ขุดเจาะบ่อบาดาล
หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

บริเวณถนนสายเขา
ก าแพง หมู่ที่ 12 ท่อ 
พีวีซี เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 น" ความ
ลึกประมาณ 100.00
 ม.

                  -           149,100                   -                     -                     -   ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้ าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้ าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

40 วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 12 ถนนสายคลอง
แดง ซอย 3, ถนนสาย
คลองแดง ซอย 4 (2 
จุด) , ถนนสายคลอง
แดง ซอย 6 (2 จุด)

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสัญจรปลอดภัย
และป้องกันภาวะน้ าท่วม
ขัง

ท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 ม. 
จ านวน 6 ท่อน

                  -             79,300                   -                     -                     -   ร้อยละ 25 
ของครัวเรือนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
 และปลอดภัย

1. ปัญหาการสัญจร
ของประชาชนได้รับ
การแก้ไข และมีความ
ปลอดภัย
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

34



35 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแนวร้ัว
กั้นช้าง เทศบาล
ต าบลพวา ช่วงที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการชมช้างป่าที่ออกมา
หาอาหาร

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแนวร้ัวกั้น
ช้าง เทศบาลต าบลพ
วา ขนาด กว้าง 6 ม. 
ระยะทาง 75 ม. หนา
 0.15 ม. หรือรวม
พื้นที่ผิวจราจร 450 
ตร.ม.

                  -                     -           310,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
ได้รับการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
ชมช้างป่าที่ออกมาหา
อาหาร

กองช่าง

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านวัง
อีแอ่น - บ้านเขากล้วย 
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม.ระยะทาง
120.00 ม.หนา
0.15ม.รวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
720 ตร.ม.

                  -                     -           496,080                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านวัง
อีแอ่น - บ้านหินดาด
หมู่ที่ 1 ช่วง กม.ที่ 
5+363 - 5+479

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม.ระยะทาง
116.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม.

                  -                     -           481,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายถ้ าแสง
เทียน หมู่ที่ 2 ช่วง กม.
ที่ 0+300 - 0+390

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา 0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -           310,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง
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36 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ่อ
มะนาว หมู่ที่ 3 ช่วง 
กม.ที่ 0+000 - 
0+110

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -           303,160                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ่อยาง 
หมู่ที่ 4 ช่วง กม.ที่ 
3+340 - 3+450

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -           303,160                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขาฆ้อง 
หมู่ที่ 5 ช่วง กม.ที่ 
1+740 - 1+830

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา 0.15
 ม. รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -           310,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเขา
ละโมก - เหมืองแร่ หมู่ที่
 6 ช่วง กม.ที่ 0+660
 - 0+750

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -           310,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคอกแพะ
 หมู่ที่ 7 ช่วง กม.ที่ 
0+380 - 0+470

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -           310,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านวัง
อีแอ่น - บ้านหินดาด 
หมู่ที่ 8 ช่วง กม.ที่ 
4+025 - 4+100

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม.ระยะทาง 
75.00 ม. หนา 0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -           310,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ่อ
มะขาม - เขาไผ่ หมู่ที่ 9
 ช่วง กม.ที่ 0+520 - 
0+630

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -           303,160                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลอง
ครกบน - บ่อมะเด่ือ 
หมู่ที่ 10 ช่วง กม.ที่ 
2+510 - 2+600

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -           310,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านบ่อ
ชะอม ซอย 4 หมู่ที่ 11
 ช่วง กม.ที่ 0+490 - 
0+600

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -           303,160                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขา
สวรรค์ ซอย 1 หมู่ที่ 
12 ช่วง กม.ที่ 0+000
 - 0+110

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -           303,160                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

55 ก่อสร้างทางน้ าล้นผ่าน
สายหินรู หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการสัญจรไป - มา

ก่อสร้างทางน้ าล้นผ่าน
ตามแบบของกรมทาง
ชนบทก าหนด

                  -                     -           450,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการสัญจรไป
 - มาที่สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจร ไป-มา

กองช่าง

56 ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ต าบลพวา

เพื่อให้มีสถานที่ได้
มาตรฐานที่พร้อม
ให้บริการประชาชน

ส านักงานเทศบาล
ต าบลพวา ตามแบบที่
ก าหนด

                  -                     -           200,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
ที่มาใช้บริการ
หรือติดต่อ
ราชการ
กับทต.พวา

ส านักงานเทศบาล
ต าบลพวาได้มาตรฐาน
และพร้อมให้บริการ
ประชาชน

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

57 ปรับปรุงห้องพัก
ข้าราชการเทศบาล
ต าบลพวา

เพื่อให้มีอาคารที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ห้องพักข้าราชการ
เทศบาลต าบลพวา  
ตามที่เทศบาลต าบลพ
วาก าหนด

                  -                     -           500,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของข้าราชการ
ที่มาพักอาศัย

มีอาคารที่มีสภาพการ
ใช้งานได้เป็นอย่างดี

กองช่าง

58 ก่อสร้างอาคารศูนย์
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
เทศบาลต าบลพวา

เพื่อจัดกิจกรรมการให้
ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สมาชิกศูนย์พัฒนาและ
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
เทศบาลต าบลพวาและ
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ในการพัฒนาและฟื้นฟู
ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี

ขนาดมาตรฐานตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลพวาก าหนด

                  -                     -        1,500,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ผู้สูงอายุและผู้
พิการที่เข้าร่วม
โครงการมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

ผู้้สูงอายุ ได้รับความรู้ 
การส่งเสริมสุขภาพ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สมาชิกศูนย์พัฒนาและ
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
เทศบาลต าบลพวา และ
เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ในการพัฒนา
และฟื้นฟูผู้สูงอายุให้มี
สุขภาพที่ดี

กองช่าง

59 ขุดคูชะลอช้างต าบลพวา เพื่อชะลอการเดินทาง
ของช้างป่าในการเข้ามา
ท าลายพื้นที่ทางการ
เกษตร ทรัพย์สินและท า
ร้ายประชาชน

คูชะลอช้างในพื้นที่
ต าบลพวา ตามที่
เทศบาลต าบลพวา
ก าหนด

                  -                     -           200,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน 
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
ช้างป่า

สามารถชะลอช้างใน
การเข้ามาท าลายพื้นที่
ทางการเกษตร 
ทรัพย์สินและท าร้าย
ประชาชน

กองช่าง

60 วางท่อระบายน้ าตาม
แนวคูชะลอช้างต าบลพ
วา

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน

วางท่อระบายน้ าตาม
แนวคูกันช้าง (ตาม
แบบที่เทศบาลต าบลพ
วาก าหนด)

                  -                     -           500,000                   -                     -   ระบายน้ าออก
ได้ร้อยละ 25

สามารถระบายน้ าที่
ท่วมขัง

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

61 ซ่อมแซมคูชะลอช้าง
ต าบลพวา

เพื่อชะลอการเดินทาง
ของช้างป่าในการเข้ามา
ท าลายพื้นที่ทางการ
เกษตร ทรัพย์สินและท า
ร้ายประชาชน

คูชะลอช้างในพื้นที่
ต าบลพวา ตามที่
เทศบาลต าบลพวา
ก าหนด

                  -                     -           200,000         200,000         200,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน 
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
ช้างป่า

สามารถชะลอช้างใน
การเข้ามาท าลายพื้นที่
ทางการเกษตร 
ทรัพย์สินและท าร้าย
ประชาชน

กองช่าง

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแนวร้ัว
กั้นช้าง เทศบาล
ต าบลพวา ช่วงที่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการชมช้างป่าที่ออกมา
หาอาหาร

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแนวร้ัวกั้น
ช้าง เทศบาลต าบลพ
วา ขนาด กว้าง 6 ม. 
ระยะทาง 75 ม. หนา
 0.15 ม. หรือรวม
พื้นที่ผิวจราจร 450 
ตร.ม.

                  -                     -                     -           310,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
ได้รับการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
ชมช้างป่าที่ออกมาหา
อาหาร

กองช่าง

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขาก าจัด
 - อ่างคลองเขา หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซับใน 
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง
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41 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายวัดเขา
ก าจัด หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขากล้วย
 - มะขามคู่ หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนึ่งเดียว
 - หินดาด หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา 0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -           310,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขากล้วย
 - อ าเภอแก่งหางแมว 
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม. ระยะทาง 
75.00 ม. หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -           310,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง
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42 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
สายชลประทานเลียบ
อ่างเก็บน้ าคลองประ
แกต หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายชลประทาน
เลียบอ่างเก็บน้ าคลอง
ประแกต หมู่ที่ 1 
ขนาดกว้าง 6 ม. 
ระยะทาง 75 ม. หนา
 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิว
จราจร 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -           310,500                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายถ้ าแสง
เทียน หมู่ที่ 2 ช่วง กม.
ที่ 0+390 - 0+480

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา 0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -           310,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายกลุ่มส่วย
 - ถ้ าแสงเทียน หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ่อ
มะนาว หมู่ที่ 3 ช่วง 
กม.ที่ 0+110 - 
0+220

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,160                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง
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43 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายตามน 
หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

74 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเนินจ าปา
 - เขาฆ้อง หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

75 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ่อยาง 
หมู่ที่ 4 ช่วง กม.ที่ 
3+450 - 3+560

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,160                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลอง
พลอย หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง
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44 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสวนป่า 
หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขาฆ้อง 
หมู่ที่ 5 ช่วง กม.ที่ 
1+830 - 1+920

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา 0.15
 ม. รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -           310,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขาฆ้อง 
ซอย 3 หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -           310,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเขา
ละโมก - เหมืองแร่ หมู่ที่
 6 ช่วง กม.ที่ 0+750
 - 0+840

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -           310,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง
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45 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายอ่างใจ
กล้า หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -           310,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคอกแพะ
 หมู่ที่ 7 ช่วง กม.ที่ 
0+470 - 0+560

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -           310,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองหิน
เพลิง หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -           310,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านวัง
อีแอ่น - บ้านหินดาด 
หมู่ที่ 8 ช่วง กม.ที่ 
3+950 - 4+025

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม. ระยะทาง 
75.00 ม. หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -           310,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง
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46 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านวัง
อีแอ่น - บ้านเขากล้วย 
หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม. ระยะทาง 
75.00 ม. หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -           310,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านพวา
 - บ้านวังอีแอ่น หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม. ระยะทาง 
75.00 ม. หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -           310,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ่อ
มะขาม - เขาไผ่ หมู่ที่ 9
 ช่วง กม.ที่ 0+630 - 
0+740

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,160                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ่อ
มะเด่ือ - เขาไผ่ หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลอง
ครกบน - บ่อมะเด่ือ 
หมู่ที่ 10 ช่วง กม.ที่ 
2+420 - 2+510

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -           310,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองครก
 - คลองครกบน หมู่ที่ 
10

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านบ่อ
ชะอม ซอย 4 หมู่ที่ 11
 ช่วง กม.ที่ 0+600 - 
0+710

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,160                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านบ่อ
ชะอม ซอย 9 หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขา
ก าแพง ซอย 1 หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขา
ก าแพง ซอย 2 หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขา
สวรรค์ ซอย 2 หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขา
สวรรค์ ซอย 4 หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง
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49 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองแดง
 ซอย 1 หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองแดง
 ซอย 2 หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองแดง
 ซอย 3 หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองแดง
 ซอย 4 หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -           303,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

101 วางท่อน้ าดิบถนนสาย
คลองเรือแตก - วัง
อีแอ่น หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

วางท่อน้ าดิบ ต้ังแต่
อ่างเก็บคอลประแกด -
 วังอีแอ่น ตามแบบที่
ก าหนด

                  -                     -                     -           450,000                   -   ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้ าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้ าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

49



50 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

102 วางท่อน้ าดิบถนนสาย
วังอีแอ่น หมู่ที่ 8 - เขา
กล้วย หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

วางท่อน้ าดิบ ต้ังแต่วัง
อีแอ่น - เขากล้วย 
ตามแบบที่ก าหนด

                  -                     -                     -           450,000                   -   ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้ าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้ าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

103 วางท่อน้ าดิบถนนสาย
วังอีแอ่น - วังไม้แดง 
หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

วางท่อน้ าดิบ ต้ังแต่วัง
อีแอ่น - วังไม้แดง 
ตามแบบที่ก าหนด

                  -                     -                     -           450,000                   -   ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้ าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้ าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

104 วางท่อน้ าดิบถนนสาย
อ่างเก็บน้ าคลองประ
แกด - บ้านบ่อมะเด่ือ 
หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

วางท่อน้ าดิบ ต้ังแต่
อ่างเก็บน้ าคลองประ
แกด - บ้านบ่อมะเด่ือ 
ตามแบบที่ก าหนด

                  -                     -                     -           450,000                   -   ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้ าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้ าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

105 ต่อเติมห้องทะเบียน
และบัตร เทศบาล
ต าบลพวา

เพื่อให้มีสถานที่ได้
มาตรฐานที่พร้อม
ให้บริการประชาชน

ต่อเติมห้องทะเบียน
และบัตร ตามแบบที่
ก าหนด

                  -                     -                     -           800,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
ที่มาใช้บริการ
หรือติดต่อ
ราชการ
กับทต.พวา

ส านักงานเทศบาล
ต าบลพวาได้มาตรฐาน
และพร้อมให้บริการ
ประชาชน

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแนวร้ัว
กั้นช้าง เทศบาล
ต าบลพวา ช่วงที่ 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการชมช้างป่าที่ออกมา
หาอาหาร

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแนวร้ัวกั้น
ช้าง เทศบาลต าบลพ
วา ขนาด กว้าง 6 ม. 
ระยะทาง 75 ม. หนา
 0.15 ม. หรือรวม
พื้นที่ผิวจราจร 450 
ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           310,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
ได้รับการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
ชมช้างป่าที่ออกมาหา
อาหาร

กองช่าง

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายถ้ าแสง
เทียน หมู่ที่ 2 ช่วง กม.
ที่ 0+480 - 0+570

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           310,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยเขาล้าน 
หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ่อ
มะนาว หมู่ที่ 3 ช่วง 
กม.ที่ 0+220 - 
0+330

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,160 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง
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52 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขาช่อง
ลม หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขาช่อง
ลม - เขาก าแพง หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           301,200 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ่อยาง 
หมู่ที่ 4 ช่วง กม.ที่
3+560 - 3+670

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,160 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านดาบ
เฟื่อง หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           310,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง
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53 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขาฆ้อง 
หมู่ที่ 5 ช่วง กม.ที่ 
1+920 - 2+010

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา 0.15
 ม. รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           310,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขาฆ้อง 
ซอย 1 หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           310,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเขา
ละโมก - เหมืองแร่ หมู่ที่
 6 ช่วง กม.ที่ 0+840
 - 0+930

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           310,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคอกแพะ
 หมู่ที่ 7 ช่วง กม.ที่ 
0+560 - 0+650

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           310,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองตา
บาล หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

119 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองงู
เหลือม หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

120 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสตรี
แม่บ้าน หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

121 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหินรู หมู่
ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

54



55 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

122 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านวัง
อีแอ่น - บ้านหินดาด 
หมู่ที่ 8 ช่วง กม.ที่ 
3+875 - 3+950

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม.ระยะทาง 
75.00 ม. หนา 0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           310,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

123 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ่อ
มะขาม - เขาไผ่ หมู่ที่ 9
 ช่วง กม.ที่ 0+740 - 
0+850

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,160 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

124 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลอง
ครกบน - บ่อมะเด่ือ 
หมู่ที่ 10 ช่วง กม.ที่ 
2+330 - 2+420

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
90.00 ม. หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           310,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

125 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลอง
ครกบน - เขาสวรรค์ 
หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง
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56 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

126 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองครก
 - คลองแดง หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

127 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านบ่อ
ชะอม ซอย 4 หมู่ที่ 11
 ช่วง กม.ที่ 0+710 - 
0+820

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,160 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ่อ
ชะอมหมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

129 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขา
ก าแพง ซอย 3 หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง
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57 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

130 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขา
ก าแพง ซอย 4 หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

131 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขา
สวรรค์ ซอย 3 หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

132 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองแดง
 - เขาสวรรค์ หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

133 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองแดง
 ซอย 5 หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง
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58 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

134 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองแดง
 ซอย 6 หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

135 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองแดง
 ซอย 7 หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

136 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขาช่อง
ลม - เขาก าแพง หมู่ที่ 
13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทาง 
110.00 ม.หนา0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

                  -                     -                     -                     -           303,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

137 วางท่อน้ าดิบถนนสาย
บ้านบ่อไฟไหม้ หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

วางท่อน้ าดิบ ต้ังแต่ 
อ่างเก็บน้ าพะวาใหญ่ -
 บ้านบ่อไฟไหม้ ตาม
แบบที่ก าหนด

                  -                     -                     -                     -           450,000 ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้ าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้ าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

138 วางท่อน้ าดิบถนนสาย
บ้านบ่อไฟไหม้ หมู่ที่ 4
 - บ้านบ่อชะอม หมู่ที่ 
11

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

วางท่อน้ าดิบ ต้ังแต่ 
อ่างเก็บน้ าพะวาใหญ่ -
 บ้านบ่อชะอม ตาม
แบบที่ก าหนด

                  -                     -                     -                     -           450,000 ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้ าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้ าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

139 วางท่อน้ าดิบถนนสาย
บ้านบ่อชะอม หมู่ที่ 11
 - บ้านเนินจ าปา หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

วางท่อน้ าดิบ ต้ังแต่
บ้านบ่อชะอม - บ้าน
เนินจ าปา ตามแบบที่
ก าหนด

                  -                     -                     -                     -           450,000 ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้ าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้ าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

140 วางท่อน้ าดิบถนนสาย
บ้านเนินจ าปา หมู่ที่ 3 -
 บ้านพวา หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

วางท่อน้ าดิบ ต้ังแต่ 
บ้านเนินจ าปา - บ้า
นพวา ตามแบบที่
ก าหนด

                  -                     -                     -                     -           450,000 ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้ าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้ าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

141 วางท่อน้ าดิบถนนสาย
บ้านพวา หมู่ที่ 2 - 
บ้านคลองหินเพลิง หมู่ที่
 7

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

วางท่อน้ าดิบ ต้ังแต่ 
บ้านพวา - บ้านคลอง
หินเพลิง ตามแบบที่
ก าหนด

                  -                     -                     -                     -           450,000 ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้ าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้ าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

142 วางท่อน้ าดิบถนนสาย
บ้านเนินจ าปา หมู่ที่ 3 -
 บ้านเขาฆ้อง หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

วางท่อน้ าดิบ ต้ังแต่
บ้านเนินจ าปา - บ้าน
เขาฆ้อง ตามแบบที่
ก าหนด

                  -                     -                     -                     -           450,000 ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้ าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้ าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

รวม 142 โครงการ - -      7,205,000      6,287,900      8,212,880    14,723,140    12,354,840 - - -
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านพวา หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

ติดต้ังระบบประปา
หมู่บ้านแบบหอถัง
เหล็กส้าเร็จรูปทรง
ถ้วยแชมเปญพร้อม
อุปกรณ์

          91,900                   -                     -                     -                     -   ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้้าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

2 ก่อสร้างระบบประปา
แบบหอสูง รูปถ้วยแชม
เปญ หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

ระบบประปาแบบหอ
สูง ขนาด 15 ลบ.ม. 
รูปถ้วยแชมเปญ บ้าน
ถ้้าแสงเทียน หมู่ที่ 7

        486,000                   -                     -                     -                     -   ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้้าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

3 ขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

ถนนสายเหมืองแร่ - 
เขาละโมก ขนาดท่อ 
พีวีซี เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 น" 
ระยะทาง 740 ม.

        130,000                   -                     -                     -                     -   ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้้าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ไดม้าตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างเสริมและยกระดบัการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดบัสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

4 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณสามแยกบ่อ
มะนาว หมู่ที่ 3

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชากร
ในพื้นที่ 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการสัญจร ไป - มา ใน
เวลากลางคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน
 9 ต้น ระยะทาง 243
 เมตร

                  -                     -           400,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
ในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

1. ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ได้รับการแก้ไข และมี
ความปลอดภัย
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไป-มา ในเวลากลางคืน

กองช่าง

5 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณสามแยก
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลบ้านบ่อไฟ
ไหม้ หมู่ที่ 4

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชากร
ในพื้นที่ 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการสัญจร ไป - มา ใน
เวลากลางคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน
 9 ต้น ระยะทาง 243
 เมตร

                  -                     -           400,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
ในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

1. ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ได้รับการแก้ไข และมี
ความปลอดภัย
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไป-มา ในเวลากลางคืน

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

6 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
 หมู่ที่ 5

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชากร
ในพื้นที่ 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการสัญจร ไป - มา ใน
เวลากลางคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน
 9 ต้น ระยะทาง 243
 เมตร

                  -                     -           400,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
ในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

1. ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ได้รับการแก้ไข และมี
ความปลอดภัย
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไป-มา ในเวลากลางคืน

กองช่าง

7 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณหน้าโรงเรียน
บ้านคลองครก หมู่ที่ 6

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชากร
ในพื้นที่ 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการสัญจร ไป - มา ใน
เวลากลางคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน
 9 ต้น ระยะทาง 243
 เมตร

                  -                     -           400,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
ในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

1. ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ได้รับการแก้ไข และมี
ความปลอดภัย
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไป-มา ในเวลากลางคืน

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

8 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณทางเข้าวัดบ่อ
มะเด่ือ หมู่ที่ 9

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชากร
ในพื้นที่ 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการสัญจร ไป - มา ใน
เวลากลางคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน
 9 ต้น ระยะทาง 243
 เมตร

                  -                     -           400,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
ในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

1. ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ได้รับการแก้ไข และมี
ความปลอดภัย
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไป-มา ในเวลากลางคืน

กองช่าง

9 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณสามแยก คลอง
ครก - บ่อโบกปูน หมู่ที่
 10

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชากร
ในพื้นที่ 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการสัญจร ไป - มา ใน
เวลากลางคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน
 9 ต้น ระยะทาง 243
 เมตร

                  -                     -           400,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
ในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

1. ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ได้รับการแก้ไข และมี
ความปลอดภัย
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไป-มา ในเวลากลางคืน

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

10 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
หน้าศาลาประชาคม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชากร
ในพื้นที่ 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการสัญจร ไป - มา ใน
เวลากลางคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน
 9 ต้น ระยะทาง 243
 เมตร

                  -                     -           400,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
ในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

1. ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ได้รับการแก้ไข และมี
ความปลอดภัย
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไป-มา ในเวลากลางคืน

กองช่าง

11 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
สายซับใน - บ่อมะม่วง
หมู่ที่ 1

1. เพื่อให้ประชาชน
ต้าบลพวาและต้าบล
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา
2. เพื่อระบายน้้าในช่วง
ฤดูฝน

ท่อลอดเหล่ียมบริเวณ
สายซับใน - บ่อ
มะม่วงตามแบบที่
ก้าหนด

                  -                     -           450,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
การสัญจร ไป-
มา ที่สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร ไป-มา

กองช่าง

12 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
สายวัดป่าหิมพานต์วิเวก
หมู่ที่ 2

1. เพื่อให้ประชาชน
ต้าบลพวาและต้าบล
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา
2. เพื่อระบายน้้าในช่วง
ฤดูฝน

ท่อลอดเหล่ียมบริเวณ
วัดป่าหิมพานต์วิเวก 
ตามแบบที่ก้าหนด

                  -                     -           450,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
การสัญจร ไป-
มา ที่สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร ไป-มา

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

13 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
สายบ่อมะนาว หมู่ที่ 3

1. เพื่อให้ประชาชน
ต้าบลพวาและต้าบล
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา
2. เพื่อระบายน้้าในช่วง
ฤดูฝน

ท่อลอดเหล่ียมบริเวณ
สายบ่อมะนาว ตาม
แบบที่ก้าหนด

                  -                     -           450,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
การสัญจร ไป-
มา ที่สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร ไป-มา

กองช่าง

14 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
สายคลองเรือแตก - 
เขาน้้าตก หมู่ที่ 6

1. เพื่อให้ประชาชน
ต้าบลพวาและต้าบล
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา
2. เพื่อระบายน้้าในช่วง
ฤดูฝน

ท่อลอดเหล่ียมบริเวณ
คลองเรือแตก - เขา
น้้าตก ตามแบบที่
ก้าหนด

                  -                     -           450,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
การสัญจร ไป-
มา ที่สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร ไป-มา

กองช่าง

15 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
สายหุบบอนหวาน    
หมู่ที่ 8

1. เพื่อให้ประชาชน
ต้าบลพวาและต้าบล
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา
2. เพื่อระบายน้้าในช่วง
ฤดูฝน

ท่อลอดเหล่ียมบริเวณ
สายหุบบอนหวาน 
ตามแบบที่ก้าหนด

                  -                     -           450,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
การสัญจร ไป-
มา ที่สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร ไป-มา

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

16 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
ถนนสายก้าแพง ซอย 4
หมู่ที่ 12

1. เพื่อให้ประชาชน
ต้าบลพวาและต้าบล
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา
2. เพื่อระบายน้้าในช่วง
ฤดูฝน

ท่อลอดเหล่ียมบริเวณ
ถนนสายก้าแพง ซอย 
4 ตามแบบที่ก้าหนด

                  -                     -           450,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
การสัญจร ไป-
มา ที่สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร ไป-มา

กองช่าง

17 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านเนินจ้าปา 
หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

ติดต้ังระบบประปา
หมู่บ้านแบบหอถัง
เหล็กส้าเร็จรูปทรง
ถ้วยแชมเปญพร้อม
อุปกรณ์

                  -                     -                     -           700,000                   -   ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้้าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

18 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านบ่อไฟไหม้ 
หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

ติดต้ังระบบประปา
หมู่บ้านแบบหอถัง
เหล็กส้าเร็จรูปทรง
ถ้วยแชมเปญพร้อม
อุปกรณ์

                  -                     -                     -           700,000                   -   ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้้าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

19 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านเขาฆ้อง หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

ติดต้ังระบบประปา
หมู่บ้านแบบหอถัง
เหล็กส้าเร็จรูปทรง
ถ้วยแชมเปญพร้อม
อุปกรณ์

                  -                     -                     -           700,000                   -   ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้้าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

20 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านบ่อโบกปูน 
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

ติดต้ังระบบประปา
หมู่บ้านแบบหอถัง
เหล็กส้าเร็จรูปทรง
ถ้วยแชมเปญพร้อม
อุปกรณ์

                  -                     -                     -           700,000                   -   ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้้าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

21 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านวังอีแอ่น หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

ติดต้ังระบบประปา
หมู่บ้านแบบหอถัง
เหล็กส้าเร็จรูปทรง
ถ้วยแชมเปญพร้อม
อุปกรณ์

                  -                     -                     -           700,000                   -   ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้้าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

22 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านบ่อมะเด่ือ หมู่ที่
 9

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

ติดต้ังระบบประปา
หมู่บ้านแบบหอถัง
เหล็กส้าเร็จรูปทรง
ถ้วยแชมเปญพร้อม
อุปกรณ์

                  -                     -                     -           700,000                   -   ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้้าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

23 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านคลองครก 
หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

ติดต้ังระบบประปา
หมู่บ้านแบบหอถัง
เหล็กส้าเร็จรูปทรง
ถ้วยแชมเปญพร้อม
อุปกรณ์

                  -                     -                     -           700,000                   -   ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้้าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

24 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านบ่อชะอม
หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

ติดต้ังระบบประปา
หมู่บ้านแบบหอถัง
เหล็กส้าเร็จรูปทรง
ถ้วยแชมเปญพร้อม
อุปกรณ์

                  -                     -                     -           700,000                   -   ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้้าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

25 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านคลองแดง
หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค -
บริโภค

ติดต้ังระบบประปา
หมู่บ้านแบบหอถัง
เหล็กส้าเร็จรูปทรง
ถ้วยแชมเปญพร้อม
อุปกรณ์

                  -                     -                     -           700,000                   -   ประชาชน
ร้อยละ 25 
ที่ใช้น้้าอุปโภค -
 บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

26 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
สายอ่างคลองเขา หมู่ที่
 1

1. เพื่อให้ประชาชน
ต้าบลพวาและต้าบล
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา
2. เพื่อระบายน้้าในช่วง
ฤดูฝน

ท่อลอดเหล่ียมบริเวณ
สายอ่างคลองเขา ตาม
แบบที่ก้าหนด

                  -                     -                     -           450,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
การสัญจร ไป-
มา ที่สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร ไป-มา

กองช่าง

รวม 26 โครงการ - - 707,900        -               5,500,000     6,750,000     -               - - -
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ
 หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
18,600 ลบ.ม.พิกัดที่
X : 101.847553
Y : 13.088936

                  -                     -           260,000                   -                     -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง

2 ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ
 หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
11,760 ลบ.ม. พิกัดที่
X : 101.750938
Y : 12.998074

                  -                     -           260,000                   -                     -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง

3 ขุดลอกสระน้้าโรงเรียน
บ้านบ่อไฟไหม้ หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
22,200 ลบ.ม. พิกัดที่
X : 101.753468
Y : 13.0154001

                  -                     -           260,000                   -                     -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง

4 ขุดลอกสระน้้าบ้านเขา
ฆ้อง หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
16,800 ลบ.ม. พิกัดที่
X : 101.793458
Y : 13.101402

                  -                     -           260,000                   -                     -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ไดม้าตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างเสริมและยกระดบัการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดบัสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                   
        1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                   
        1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

5 ขุดลอกสระเก็บน้้าอ่าง
ใจกล้า หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
54,600 ลบ.ม. พิกัดที่
X : 101.796905
Y : 13.120172

                  -                     -           260,000                   -                     -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง

6 ขุดลอกสระเก็บน้้า
โรงเรียนบ้านคลองครก 
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
24,000 ลบ.ม.พิกัดที่
X : 101.813772
Y : 13.188240

                  -                     -           260,000                   -                     -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง

7 ขุดลอกสระน้้าคลองหิน
เพลิง หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
15,600 ลบ.ม. พิกัดที่
X : 101.796428
Y : 13.024665

                  -                     -           260,000                   -                     -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง

8 ขุดลอกสระน้้าบ้านบ่อ
มะเด่ือ หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
34,800 ลบ.ม. พิกัดที่
X : 101.852051
Y : 13.078596

                  -                     -           260,000                   -                     -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง

9 ขุดลอกสระเก็บน้้าซอย
 10 หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
33,600 ลบ.ม. พิกัดที่
X : 101.797677
Y : 13.137288

                  -                     -           260,000                   -                     -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง

10 ขุดลอกสระน้้าโรงเรียน
ต้ารวจตระเวนชายแดน
บ้านคลองแดง หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
37,800 ลบ.ม. พิกัดที่
X : 101.784195
Y : 13.147773

                  -                     -           260,000                   -                     -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                   
        1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

11 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าคลอง
เขา หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
310,000 ลบ.ม.
พิกัดที่
X : 101.864942
Y : 13.099109

                  -                     -                     -           260,000                   -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง

12 ขุดลอกสระน้้าทับ
อินทรีย์ หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
21,300 ลบ.ม. พิกัดที่
X : 101.821023
Y : 13.03819

                  -                     -                     -           260,000                   -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง

13 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าเขา
ละโมก หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
594,000 ลบ.ม. 
พิกัดที่
X : 101.797552
Y : 13.133004

                  -                     -                     -           260,000                   -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง

14 ขุดลอกสระน้้าตาริน 
หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
39,600 ลบ.ม. พิกัดที่
X : 101.843668
Y : 13.051991

                  -                     -                     -           260,000                   -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง

15 ขุดลอกสระเก็บน้้า
อนุรักษ์ หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
28,800 ลบ.ม. พิกัดที่
X : 101.868098
Y : 13.166957

                  -                     -                     -           260,000                   -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                   
        1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

16 ขุดลอกสระน้้าทหาร
พราน หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 9,600 
ลบ.ม. พิกัดที่
X : 101.813102
Y : 13.167077

                  -                     -                     -           260,000                   -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง

17 ขุดลอกสระน้้าอนุรักษ์ 
หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
18,000 ลบ.ม. พิกัดที่
X : 101.728448
Y : 13.172562

                  -                     -                     -           260,000                   -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง

18 ขุดลอกสระน้้าตากล้ิง 
หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
30,600 ลบ.ม. พิกัดที่
X : 101.839128
Y : 13.052734

                  -                     -                     -                     -           260,000 ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง

19 ขุดลอกสระเก็บน้้าคลอง
เรือแตก หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
130,000 ลบ.ม.
พิกัดที่
X : 101.807112
Y : 12.994957

                  -                     -                     -                     -           260,000 ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง

20 ขุดลอกสระเก็บน้้าประ
แกต หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
67,800 ลบ.ม. พิกัดที่
X : 101.832934
Y : 12.959005

                  -                     -                     -                     -           260,000 ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                   
        1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

21 ขุดลอกสระน้้าวัดวัง
อีแอ่น หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
22,800 ลบ.ม. พิกัดที่
X : 101.82383
Y : 13.063074

                  -                     -                     -                     -           260,000 ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง

22 ขุดลอกสระน้้าอ่างเขา
สวรรค์ หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร

ขนาดความจุ 
10,000 ลบ.ม. พิกัดที่
X : 101.773918
Y : 13.150479

                  -                     -                     -                     -           260,000 ประชาชนร้อย
ละ 25 ที่ใช้น้้า
 อุปโภค - 
บริโภค

ประชาชนมีน้้าเพียงพอ
ในการอุปโภค - 
บริโภคและการท้า
เกษตรกรรม

กองช่าง

รวม 22 โครงการ - - -               -               2,600,000     1,820,000     1,300,000     - - -
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

1. เพื่อจ่ายเป็นการเรียน
การสอน (รายหัว) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล
ต าบลพวา
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ือการ
เรียนการสอนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลต าบลพวา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด กองการศึกษา 
เทศบาลต าบลพวา 
เช่น ค่าหนังสือ, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

     1,623,600 1,445,510     1,650,000     1,650,000     1,650,000     ร้อยละ 25 
ของเด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่
ครบท้วน

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์

กองการศึกษา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ิน และแหล่งประวัตศิาสตร์
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว                                                                                                                                              

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างเสริมและยกระดบัการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดบัสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภยัตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        2.1 แผนงานการศึกษา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว                                                                                                                                              
        2.1 แผนงานการศึกษา

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน ที่มี
คุณภาพเพียงพอ
เหมาะสมต่อร่างกาย

1. โรงเรียน 4 แห่ง 
ได้แก่
- รร.บ้านเนินจ าปา
- รร.บ้านวังอีแอ่น
- รร.บ้านบ่อชะอม
- รร.บ้านคลองครก
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด กองการศึกษา
เทศบาลต าบลพวา 
จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
- ศพด.ทต.พวา
- ศพด.วัดคลองน้ าเย็น
- ศพด.บ้านบ่อมะเด่ือ
- ศพด.วัดคลองครก

     5,400,000      5,400,000      5,400,000      5,400,000      5,400,000 ร้อยละ 25 
ของเด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่
ครบท้วน

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์

กองการศึกษา
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว                                                                                                                                              
        2.1 แผนงานการศึกษา

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

3 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อให้นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม (นม) ที่มี
คุณค่าและปริมาณ
เพียงพอต่อร่างกาย

1. โรงเรียน 4 แห่ง 
ได้แก่
- รร.บ้านเนินจ าปา
- รร.บ้านวังอีแอ่น
- รร.บ้านบ่อชะอม
- รร.บ้านคลองครก
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด กองการศึกษา
เทศบาลต าบลพวา 
จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
- ศพด.ทต.พวา
- ศพด.วัดคลองน้ าเย็น
- ศพด.บ้านบ่อมะเด่ือ
- ศพด.วัดคลองครก

     2,777,360      2,600,000      2,600,000      2,600,000      2,600,000 ร้อยละ 25 
ของเด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่
ครบท้วน

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์

กองการศึกษา

4 สนับสนุนส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

1. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้สะอาด 
ปลอดภัย
2. เพื่อสานสัมพันธ์
ระหว่างครูและผู้ปกครอง
3. เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านการอ่าน
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวัน
ส าคัญของไทย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด กองการศึกษา 
เทศบาลต าบลพวา

          30,000           30,000           30,000           30,000           30,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน 
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
ช้างป่า

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้สะอาด ปลอดภัย
2. ครูและผู้ปกครองมี
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
3. เด็กมีพัฒนาการใน
การอ่านเพิ่มขึ้น
4. นักเรียนได้รู้จักวัน
ส าคัญของไทย

กองการศึกษา
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว                                                                                                                                              
        2.1 แผนงานการศึกษา

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

5 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชน
ต าบลพวา

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนเป็นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต การ
ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชั่นและการ
โกงทุกรูปแบบ ตลอดจน
การมีจิตสาธารณะ และ
พร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม

กิจกรรม “เด็กไทย โต
ไปไม่โกง”

                  -                     -             20,000           20,000           20,000 ร้อยละ 25 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคม

เด็กและเยาวชนเป็นคน
ดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
และไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ ตลอดจน
การมีจิตสาธารณะ 
และพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม

กองการศึกษา

รวม 5 โครงการ - - 9,830,960     9,475,510     9,700,000     9,700,000     9,700,000     - - -
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 สานฝันแบ่งปันรอยยิ้ม
เพื่อเยาวชนต าบลพวา

1. เพื่อเป็นการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กและ
เยาวชนให้มีความพร้อม
ทั้งร่างกายจิตใจสังคม
อารมณ์และสติปัญญาอีก
ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาส
การแสดงออกถึง
ความสามารถในด้าน
ต่างๆตามวัยที่เหมาะสม
2. เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
เพื่อสนับสนุนพัฒนาการ
ของเด็กและเยาวชน
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้รับความร่ืนเริง

1. เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบลพวา
จ านวนประมาณ 500
 คน
2. หน่วยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชนให้ความ
ร่วมมือในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน

        100,000         100,000         150,000         150,000         150,000 ร้อยละ 25 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

1. เด็กและเยาวชนได้
พัฒนาให้มีความพร้อม
ทั้งร่างกายจิตใจสังคม
2. หน่วยงานภาครัฐ
และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนพัฒนาการ
ของเด็กและเยาวชน
3. เด็กและเยาวชน
ได้รับความร่ืนเริง
สนุกสนานและ
เพลิดเพลิน

กองการศึกษา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ิน และแหล่งประวัตศิาสตร์
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว
        2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างเสริมและยกระดบัการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดบัสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภยัตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว
        2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

2 สืบสานงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ความรู้เร่ืองประเพณี
วัฒนธรรมในท้องถิ่น (วัน
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา) ส าหรับ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ เด็ก 
เยาวชน และประชาชน

1. เด็กนักเรียน
2. คณะผู้บริหาร
3. สมาชิกสภา ทต.พวา
4. ข้าราชการและ
ลูกจ้าง
5. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
6. ผู้น าหมู่บ้าน/ผู้แทน

          30,000           30,000           30,000           30,000           30,000 ร้อยละ 25 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

พนักงาน เจ้าหน้าที่ เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ได้รับความรู้เร่ือง
ประเพณีวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น (วัน
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา)

กองการศึกษา

3 จัดการแข่งขันกีฬา
หน่วยงานราชการ

เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันระหว่าง
หน่วยงานราชการ

นักกีฬาหน่วยงาน
ต่างๆ ในต าบลพวา

                  -             60,000         150,000         150,000         150,000 ร้อยละ 25 
ของนักกีฬาที่
เข้าร่วมโครงการ

นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันระหว่าง
หน่วยงาน

กองการศึกษา

4 สืบสานงานประเพณี
ลอยกระทง

เพื่อสืบสานประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่สืบไป

1. กิจกรรมการ
ประกวดหนูน้อยนพ
มาศ
2. การแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน

                  -                     -             50,000           50,000           50,000 ร้อยละ 25 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

สืบสานส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม

กองการศึกษา

5 จัดการแข่งขันกีฬาสร้าง
ความสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด "พวาคัพ"

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาใน
เขตเทศบาลต าบลพวา
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

เยาวชน หรือ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลพวา

                  -                     -           150,000         150,000         150,000 ร้อยละ 25 
ของนักกีฬาที่
เข้าร่วมโครงการ

เยาวชน หรือประชาชน
ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
และห่างไกลจากยาเสพ
ติด

กองการศึกษา
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว
        2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

6 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ต าบลพวา

เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวในต าบลพ
วาและให้ผู้ที่มาท่องเที่ยว
ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โดยน าไปเป็นแนวทางใน
การท่องเที่ยว

1. กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2. กิจกรรมจัดท า
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลต าบลพ
วา
3. กิจกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเทศบาล
ต าบลพวา
4. กิจกรรมท่องเที่ยว
จุดชมช้างเทศบาล
ต าบลพวา
5. กิจกรรมท่องเที่ยว
ไร่องุ่นพันล้าน
6. กิจกรรมท่องเที่ยว
ร้ัวรังผ้ึง
7. กิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว หมู่ที่ 6
 บ้านบ่อโบกปูน

                  -                     -           100,000         100,000         100,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
ทั่วไป

ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และน าไปเป็น
แนวทางในการ
ท่องเที่ยวต่อไป

กองการศึกษา

รวม 6 โครงการ - - 130,000        190,000        630,000        630,000        630,000        - - -
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
บริเวณรอบ ศพด.
เทศบาลต าบลพวา

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้
สวยงามและเป็นระเบียบ

ปลูกต้นไม้ ปรับสภาพ
พื้นที่รอบๆบริเวณ 
ศพด.เทศบาลต าบลพวา

                  -                     -             50,000                   -                     -   สภาพแวดล้อม
สวยงามและ
เป็นระเบียบ
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 25

มีสภาพแวดล้อมที่
สวยงามและเป็นระเบียบ

กองการศึกษา
ศพด.เทศบาล

ต าบลพวา

2 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
บริเวณรอบ ศพด.วัด
คลองน้ าเย็น

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้
สวยงามและเป็นระเบียบ

ปลูกต้นไม้ ปรับสภาพ
พื้นที่รอบๆบริเวณ 
ศพด.วัดคลองน้ าเย็น

                  -                     -             50,000                   -                     -   สภาพแวดล้อม
สวยงามและ
เป็นระเบียบ
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 26

มีสภาพแวดล้อมที่
สวยงามและเป็นระเบียบ

กองการศึกษา
ศพด.วัดคลอง

น้ าเย็น

3 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
บริเวณรอบ ศพด.บ้าน
บ่อมะเด่ือ

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้
สวยงามและเป็นระเบียบ

ปลูกต้นไม้ ปรับสภาพ
พื้นที่รอบๆบริเวณ 
ศพด.บ้านบ่อมะเด่ือ

                  -                     -             50,000                   -                     -   สภาพแวดล้อม
สวยงามและ
เป็นระเบียบ
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 27

มีสภาพแวดล้อมที่
สวยงามและเป็นระเบียบ

กองการศึกษา
ศพด.บ้านบ่อ

มะเด่ือ

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ิน และแหล่งประวัตศิาสตร์
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว           
        2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างเสริมและยกระดบัการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดบัสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภยัตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว           
        2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

4 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
บริเวณรอบ ศพด.วัด
คลองครก

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้
สวยงามและเป็นระเบียบ

ปลูกต้นไม้ ปรับสภาพ
พื้นที่รอบๆบริเวณ 
ศพด.วัดคลองครก

                  -                     -             50,000                   -                     -   สภาพแวดล้อม
สวยงามและ
เป็นระเบียบ
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 28

มีสภาพแวดล้อมที่
สวยงามและเป็นระเบียบ

กองการศึกษา
ศพด.วัดคลอง

ครก

5 ส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในพื้นที่ ลดงบประมาณ
เพื่อการจัดการขยะมูล
ฝอยและการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นผลมา
จากขยะมีพิษ และส่ิง
ปฏิกูลต่างๆ

อบรมให้ความรู้
ผู้ปกครอง

                  -                     -             20,000           20,000           20,000 ขยะในพื้นที่
ลดลง ร้อยละ 
25

มีการลดปริมาณขยะลง
ได้ เพราะเมื่อแยกวัสดุ
ส่วนที่ยังมีประโยชน์
ออกไป เช่น แก้ว 
กระดาษ โลหะพลาสติก
 ฯลฯ ก็จะเหลือ
ปริมาณขยะจริงที่
จ าเป็นต้องกาจัดหรือ
ท าลายน้อยลง ซ่ึงขยะ
นี้สถานที่ที่ใช้ท าลาย
ขยะก็นับวันแต่จะหา
ยากลงทุกวัน

กองการศึกษา

รวม 5 โครงการ - - -               -               220,000        20,000          20,000          - - -
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดคลอง
ครก หมู่ที่ ๖

เพื่อให้มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็น
สถานที่การจัดกิจกรรม
ให้กับผู้เรียน

ปริมาณงาน ก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 7.00 ม. 
ยาว 15.00 ม. หรือ
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
 105.00 ตร.ม.

        420,000                   -                     -                     -                     -   อาคารสามารถ
ใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 25

มีอาคารที่สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

2 ก่อสร้างอ่างล้างหน้า 
แปรงฟัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดคลองน้้าเย็น 
หมู่ที่ ๔

เพื่อสนับสนุนการรักษา
ความสะอาดและป้องกัน
โรคที่อาจระบาดในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น โรค
มือ เท้า ปาก ฯลฯ เป็นต้น

ขนาดกว้าง 0.40 ม. 
ยาว 5.20 ม. สูง 
0.60 ม. พร้อมก๊อก
น้้า จ้านวน 10 อัน

          35,000                   -                     -                     -                     -   ความสะอาด
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
 25

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
คลองน้้าเย็นมีสถานที่ที่
สะอาดและเป็นสัดส่วน

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ิน และแหล่งประวัตศิาสตร์
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว
        2.4 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างเสริมและยกระดบัการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดบัสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภยัตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว
        2.4 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

3 ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลพวา หมู่ที่ 2

1. เพื่อให้มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้เป็นสถานที่การ
จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน

1. ปี 2561 เทคอก
รีตรอบอาคารเรียน 
จ้านวน 52 ตร.ม.
2. ปี 2563 ตาม
แบบที่ก้าหนด

          36,600                   -           200,000                   -                     -   อาคารสามารถ
ใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 25

มีอาคารที่สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

4 ปรับปรุงโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ่อ
มะเด่ือ หมู่ที่ ๙

เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บ่อมะเด่ือให้มีความ
เรียบร้อยและสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปริมาณงานเปล่ียน
กระเบื้องลอนคู่ ขนาด
 50 x 120 x 0.50 
ซม. จ้านวน 120 ตร.
ม. และปูพื้นกระเบื้อง
ดินเผาเคลือบเซรามิค 
ขนาด 12 x 12 น.
จ้านวน 135 ตร.ม.

        125,000                   -                     -                     -                     -   โรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบ่อมะเด่ือ
สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 25

โรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบ่อมะเด่ือ
สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

5 ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดคลอง
น้้าเย็น

1. เพื่อให้มีอาคาร
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้เป็นสถานที่การ
จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน

ตามแบบที่ก้าหนด                   -                     -                     -           200,000                   -   อาคารสามารถ
ใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 25

มีอาคารที่สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

6 ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อ
มะเด่ือ

1. เพื่อให้มีอาคาร
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้เป็นสถานที่การ
จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน

ตามแบบที่ก้าหนด                   -                     -                     -                     -           200,000 อาคารสามารถ
ใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 25

มีอาคารที่สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว
        2.4 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

7 ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดคลอง
ครก

1. เพื่อให้มีอาคาร
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้เป็นสถานที่การ
จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน

ตามแบบที่ก้าหนด                   -                     -                     -                     -           200,000 อาคารสามารถ
ใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 25

มีอาคารที่สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

รวม 7 โครงการ - - 616,600        -               200,000        200,000        400,000        - - -
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ชาวพวาห่วงใยใส่ใจ
ผู้สูงอายุ

1. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาผู้สูงอายุให้มี
สุขภาพจิตและสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
2. เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลพวา 
จ านวน 500 คน

        100,000         100,000         150,000         150,000         150,000 ร้อยละ 25 
ของผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

1. ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลพวามีสุขภาพจิต
และสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
2. ผู้สูงอายุได้พบปะ 
พูดคุย รับฟังปัญหา 
และผู้แลสุขภาพผู้สูงอายุ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

สังคม)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคม ยาเสพตดิ และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการบริหารขยะ
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภยัตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุและยั่งยืน
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

2 ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน

1.เพื่อสร้างพฤติกรรมเชิง
สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและ
เยาวชน
2.เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน
3.เพื่อฝึกอาชีพให้กับเด็ก
และเยาวชน

อบรมให้ความรู้เด็ก
นักเรียนหรือเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบลพ
วาปีละ 1 คร้ังๆละ 
30 คน

          30,000                   -             25,000           25,000           25,000 ร้อยละ 25 
เด็กและ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมอบรมใน
โครงการมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

กลุ่มสตรี หรือ
ประชาชน ได้รับความรู้
ที่ได้จากการอบรม

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

สังคม)

3 พัฒนาและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และผู้พิการเทศบาล
ต าบลพวา

เพื่อจัดกิจกรรมการให้
ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สมาชิกศูนย์พัฒนาและ
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
เทศบาลต าบลพวาและ
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ในการพัฒนาและฟื้นฟู
ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี

ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
จ านวน 150 คน 
(เดือนละ ๑ คร้ัง) มี
กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมธรรมะบ ารุง
- กิจกรรมให้ความรู้ 
ทางวิชาการด้าน
สุขภาพ แก่ผู้สูงอายุ
- กิจกรรมอาหาร
สุขภาพ
- กิจกรรมนันทนาการ
 สร้างสุข ๕ มิติ

                  -                     -           100,000         100,000         100,000 ร้อยละ 25 
ผู้สูงอายุและผู้
พิการที่เข้าร่วม
โครงการมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

ผู้้สูงอายุ ได้รับความรู้ 
การส่งเสริมสุขภาพ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สมาชิกศูนย์พัฒนาและ
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
เทศบาลต าบลพวา และ
เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ในการพัฒนา
และฟื้นฟูผู้สูงอายุให้มี
สุขภาพที่ดี

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

สังคม)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

4 การให้ความรู้เร่ืองสิทธิ
และหน้าที่ของสตรี

1. เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น า
แก่สตรี
2. เพื่ออบรมให้ความรู้ใน
การพัฒนาครอบครัว

อบรมให้ความรู้กลุ่ม
สตรี

                  -                     -             25,000           25,000           25,000 ร้อยละ 25 
กลุ่มสตรีหรือ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมใน
โครงการมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

กลุ่มสตรี หรือ
ประชาชน ได้รับความรู้
ที่ได้จากการอบรม

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

สังคม)

5 ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพกลุ่มสตรีและ
แม่บ้าน

เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรี
แม่บ้านและประชาชน
ทั่วไป

อบรมให้ความรู้กลุ่ม
สตรี

                  -                     -             25,000           25,000           25,000 ร้อยละ 25 
กลุ่มสตรีหรือ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมมี
ทักษะด้าน
อาชีพเพิ่มขึ้น

ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการได้มีความรู้ใน
การประกอบอาชีพเสริม
 เพิ่มรายได้

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

สังคม)

รวม 5 โครงการ - - 130,000        100,000        325,000        325,000        325,000        - - -
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 รักน้้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติ 
2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

ส่วนราชการ ผู้น้า
ชุมชน จิตอาสา และ
ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่
ต้าบลพวา

          60,000           70,000           70,000           70,000           70,000 ร้อยละ 25 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

1. เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติและ
เฉลิมพระเกียรติพระ
นางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ส่วนร่วมในการฟื้นฟู
สภาพธรรมชาติให้อุดม
สมบูรณ์

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        3.2 แผนงานการเกษตร

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคม ยาเสพตดิ และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการบริหารขยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภยัตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุและยั่งยืน
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        3.2 แผนงานการเกษตร

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

2 ส่งเสริม ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษา อนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส่วนราชการ ผู้น้า
ชุมชน จิตอาสา และ
ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันปลูกต้นไม้ 
ฟื้นฟูป่า ในพื้นที่
ต้าบลพวา

          70,000           70,000           70,000           70,000           70,000 ร้อยละ 25 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมได้รับ
การฟื้นฟู

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

3 สืบสานปลงคืนถิ่น เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส่วนราชการ ผู้น้า
ชุมชน จิตอาสา และ
ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันปลูกต้นไม้ 
ฟื้นฟูป่า ในพื้นที่
ต้าบลพวา

          30,000           30,000           40,000           40,000           40,000 ร้อยละ 25 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมได้รับ
การฟื้นฟู

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

4 ส่งเสริมและสนับสนุน
ป่าชุมชน

เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน
หรือชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
จัดการ บ้ารุงรักษา
ตลอดจนใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุล
และยั่งยืนในรูปแบบของ
ป่าชุมชน

ส่วนราชการ 
ประชาชน นักเรียน 
เยาวชน และจิตอาสา
ในพื้นที่ ร่วมกันท้า
กิจกรรมปลูกป่า การ
ท้าแนวกันไฟป่า ฯลฯ

                  -                     -           100,000         100,000         100,000 ร้อยละ 25 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมได้รับ
การฟื้นฟู

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
(งานส่งเสริม
การเกษตร)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        3.2 แผนงานการเกษตร

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

5 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ผลิตก๊าซชีวภาพด้วยมูล
สัตว์

เพื่อใช้ก๊าซชีวภาพไปเป็น
พลังงานทดแทนส้าหรับ
การหุงต้มในครัวเรือน

กลุ่มเกษตรกร 
นักเรียน หรือ
ประชาชนทั่วไป

                  -                     -           100,000         100,000         100,000 ร้อยละ 25 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ลดค่าใช้จ่ายในการใช้
ก๊าซหุงต้มฯ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ส้านักงานเทศบาล
ต้าบลพวา

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงามและเป็น
ระเบียบ

บริเวณส้านักงาน
เทศบาลต้าบลพวา

                  -                     -           100,000                   -                     -   ความเป็น
ระเบียบ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ
 25

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มี
ความเป็นระเบียบ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

รวม 6 โครงการ - - 160,000        170,000        480,000        380,000        380,000        - - -
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่ออบรมให้ความรู้ใน
เร่ืองการประกอบอาชีพ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมให้ความรู้เด็ก
นักเรียน เยาวชน 
หรือประชาชนทั่วไป

          30,000           30,000           50,000           50,000           50,000 ร้อยละ 25 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ
ความรู้ในเร่ืองการ
ประกอบอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

ชุมชน)

2 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
และค่านิยมที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับความรักและ
เพศสัมพันธ์

อบรมให้ความรู้
นักเรียน หรือ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลพวา

          10,000           11,250           25,000           25,000           25,000 ร้อยละ 25 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีวิธี
ในการป้องกัน
การต้ังครรภ์
ก่อยวัยได้อย่าง
ถูกต้อง

นักเรียนหรือเยาวชน
ได้รับความรู้จากการ
อบรมและป้องกันการ
ต้ังครรภ์ได้

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

ชุมชน)

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคม ยาเสพตดิ และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการบริหารขยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภยัตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุและยั่งยืน
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

3 แก้ไขปัญหาการว่างงาน เพื่ออบรมส่งเสริม
สนับสนุนให้ความรู้แก่
ประชาชนในการ
ประกอบอาชีพ และ
พัฒนากลุ่มอาชีพเดิม

อบรมให้ความรู้เด็ก
นักเรียน เยาวชน 
หรือประชาชนทั่วไป

                  -                     -             50,000           50,000           50,000 ร้อยละ 25 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

นักเรียน เยาวชน ผู้
ว่างงาน ผู้ตกงาน 
ผู้ด้อยโอกาส หรือ
ประชาชนมีอาชีพ
รองรับ และบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

ชุมชน)

4 ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพด้วยการเล้ียงใส้
เดือน

เพื่อให้ความรู้ประชาชน
ทั่วไป ในการเล้ียงใส้เดือน

อบรมให้ความรู้เด็ก
นักเรียน เยาวชน 
หรือประชาชนทั่วไป

                  -                     -             50,000           50,000           50,000 ร้อยละ 25 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ในการเล้ียงใส้
เดือนและสามารถ
น าไปต่อยอดได้

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

ชุมชน)

5 ส่งเสริมสนับการ
ประกอบอาชีพของ
ผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพ
และสามารถต่อยอดได้

อบรมให้ความรู้ 
ผู้สูงอายุ

                  -                     -             50,000           50,000           50,000 ร้อยละ 25 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้สูงอายุได้มีอาชีพและ
สามารถต่อยอดได้

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

ชุมชน)

รวม 5 โครงการ - - 40,000          41,250          225,000        225,000        225,000        - - -
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาลต าบลพวา

9,066,000      8,900,000      8,900,000      8,900,000      8,900,000 ร้อยละ 25 
ของผู้สูงอายุที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุได้รับการ
สนับสนุนในการสร้าง
หลักประกันรายได้

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

สังคม)

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพลลภาพ

ผู้พิการหรือทุพลลภาพ
 ในเขตเทศบาล
ต าบลพวา

     2,633,600      2,200,000      2,200,000      2,200,000      2,200,000 ร้อยละ 25 
ของผู้พิการ
หรือทุพลล
ภาพที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

ผู้พิการหรือทุพลล
ภาพด้รับการสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคม

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

สังคม)

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        3.4 แผนงานงบกลาง

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคม ยาเสพตดิ และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการบริหารขยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภยัตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุและยั่งยืน
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        3.4 แผนงานงบกลาง

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต
เทศบาลต าบลพวา

        104,000           96,000         104,000         104,000         104,000 ร้อยละ 25 
ของผู้ป่วย
เอดส์ที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
สนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคม

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

สังคม)

4 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลพวา

เพื่อสนับสนุนโครงการ
หรือกิจกรรม ต่างๆ ใน
การบริการด้าน
สาธารณสุขของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลพวา ตาม
ประกาศ สปสช.ก าหนด

การสมทบงบประมาณ
ให้กับกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลพวา ปี
ละ 1 คร้ัง

        244,643         250,000         250,000         250,000         250,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.พ
วา มีศักยภาพ 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
 25

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
ต าบลพวา มีศักยภาพ
ในการบริการด้าน
สาธารณสุขและบริหาร
จัดการกองทุนที่ดีขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งาน
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม)/

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
เทศบาล

ต าบลพวา

รวม 4 โครงการ - - 12,048,243   11,446,000   11,454,000   11,454,000   11,454,000   - - -
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

เพื่อป้องกันและระงับโรค
พิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลพวาและ
ป้องกันการแพร่เชื้อโรค
พิษสุนัขบ้าไปสู่ประชาชน
ในพื้นที่ต าบลพวา

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว
ให้ครอบคลุมทั้ง 12 
หมู่บ้าน

          80,000         160,000         170,000         170,000         170,000 สุนัขในพื้นที่
ต าบลพวา
ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 
ของจ านวน
สุนัขในพื้นที่

สุนัขในพื้นที่ต าบลพวา
ได้รับการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งาน
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม)

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        3.5 แผนงานสาธารณสุข

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคม ยาเสพตดิ และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการบริหารขยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภยัตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุและยั่งยืน
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        3.5 แผนงานสาธารณสุข

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

2 รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์

เพื่อรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์ซ่ึงจะน าไปสู่การลด
อัตราการติดเชื้อแก่
ประชาชนเด็กและเยาวชน
 หรือนักเรียน ในเขต
พื้นที่ต าบลพวา

อบรมให้ความรู้
นักเรียน หรือ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลพวา

          10,000           11,250           25,000           25,000           25,000 ร้อยละ 25 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีวิธี
ในการป้องกัน
โรคได้อย่าง
ถูกต้อง

ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ
ความรู้และสามารถน า
ความรู้ไปป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรค
เอดส์ได้

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งาน
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม)

3 อุดหนุนโครงการตาม
แนวพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ให้หมู่บ้าน แห่งละ 
20,000 บาท ในการ
จัดท าโครงการตามแนว
พระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข ที่มีความ
เหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่

สนับสนุนงบประมาณ
ให้หมู่บ้าน แห่งละ 
20,000 บาท

        240,000         240,000         240,000         240,000         240,000 ร้อยละ 50 
ของประชาชน
มีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีขึ้น
แข็งแรง สภาพ
ทางด้านจิตใจดี
ขึ้นห่างไกลจาก
โรค

ประชาชนในหมู่บ้าน 
ทั้ง 12 หมู่บ้าน มี
สุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น
แข็งแรง สภาพทางด้าน
จิตใจดีขึ้นห่างไกลจาก
โรค

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งาน
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        3.5 แผนงานสาธารณสุข

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

4 เพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของศูนย์
อ านวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดจันทบุรี

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของศูนย์
อ านวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดจันทบุรี

อุดหนุนศูนย์
อ านวยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดจันทบุรี

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดของ
ศูนย์
อ านวยการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัด
จันทบุรี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ
 25

ศูนย์อ านวยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จ.จันทบุรี ได้รับเงิน
อุดหนุน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งาน
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม)/

ศูนย์
อ านวยการ
ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายา
เสพติด จ.
จันทบุรี

5 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพื่อชะลออัลไซเมอร์ใน
ผู้สูงอายุ

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
รู้จักการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง
2. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย
และสุขภาพจิตที่ดี
3. เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีใน
ครอบครัว

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลพวา

                  -             11,250           25,000           25,000           25,000 ร้อยละ 25 
ของผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล
ต าบลพวา มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น และ
จ านวน
ผู้สูงอายุที่เป็น
โรคอัลไซเมอร์ 
ลดลง

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลพวา มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และจ านวน
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซ
เมอร์ ลดลง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งาน
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม)

98



99 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        3.5 แผนงานสาธารณสุข

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

6 ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันรักษาโรคภัย
เบื้องต้น

เพื่อให้ประชาชนทั่วไป มี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
การดูแลตนเอง และมี
พฤติกรรมที่ปลอดภัยจาก
โรคต่างๆ

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลพวา 
จ านวน 80 คน

                  -             11,250           25,000           25,000           25,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน 
ในเขตเทศบาล
ต าบลพวามี
วิธีการป้องกัน
โรคอย่างถูกต้อง

ประชาชนทั่วไป มี
ความรู้เร่ืองโรคภัยไข้
เจ็บ สามารถดูแล
ตัวเองและคนรอบข้าง
ให้ห่างไกลจากโรคภัยได้

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งาน
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม)

7 ป้องกันและแก้ไขการ
ระบาดของโรคไข้
มาลาเรีย

1. เพื่ออบรมและให้
ความรู้ในการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคไข้มาลาเรีย
2. เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคไข้มาลาเรีย

อบรมให้ความรู้
ประชาชน

                  -                     -           100,000         100,000         100,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน 
ในเขตเทศบาล
ต าบลพวามี
วิธีการป้องกัน
โรคไข้มาลาเรีย
อย่างถูกต้อง

1. ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการป้องกัน
และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไข้
มาลาเรีย
2. สามารถป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคไข้มาลาเรีย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งาน
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม)

8 ป้องกันและแก้ไขการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

1. เพื่ออบรมและให้
ความรู้ในการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก
2. เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก

อบรมให้ความรู้
ประชาชน

                  -                     -           100,000         100,000         100,000 ร้อยละ 25 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีวิธี
ในการป้องกัน
โรคได้อย่าง
ถูกต้อง

1. ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการป้องกัน
และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก
2. สามารถป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งาน
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        3.5 แผนงานสาธารณสุข

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

9 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

เพื่ออบรม ให้ความรู้แก่
เด็กนักเรียนหรือเยาวชน
หรือประชาชน ได้
ตระหนักถึงโทษของส่ิง
เสพติด

อบรมให้ความรู้
นักเรียน หรือ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลพวา

                  -                     -             25,000           25,000           25,000 ร้อยละ 25 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีวิธี
ในการป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดได้อย่าง
ถูกต้อง

เด็กนักเรียน เยาวชน 
หรือประชาชน ได้
ตระหนักถึงโทษและ
ห่างไกลส่ิงเสพติด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งาน
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม)

รวม 9 โครงการ - - 430,000        533,750        810,000        810,000        810,000        - - -
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัด
แยกขยะที่ต้นทาง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในพื้นที่ ลด
งบประมาณเพื่อการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
การแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นผลมา
จากขยะมีพิษ และส่ิง
ปฏิกูลต่างๆ

1. อบรมให้ความรู้
ให้กับ นักเรียน 
เยาวชน หรือ
ประชาชนทั่วไป
2. จัดกิจกรรม ร่วมกัน
เก็บขยะ ได้แก่ ส่วน
ราชการ ผู้น าชุมชน 
นักเรียน จิตอาสา 
หรือประชาชนทั่วไป

        100,000         100,000           80,000           80,000           80,000 ขยะในพื้นที่
ลดลง ร้อยละ 
25

มีการลดปริมาณขยะลง
ได้ เพราะเมื่อแยกวัสดุ
ส่วนที่ยังมีประโยชน์
ออกไป เช่น แก้ว 
กระดาษ โลหะพลาสติก
 ฯลฯ ก็จะเหลือ
ปริมาณขยะจริงที่
จ าเป็นต้องกาจัดหรือ
ท าลายน้อยลง ซ่ึงขยะ
นี้สถานที่ที่ใช้ท าลาย
ขยะก็นับวันแต่จะหา
ยากลงทุกวัน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งาน
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภยัตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคม ยาเสพตดิ และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการบริหารขยะ
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        3.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        3.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

2 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาล
ต าบลพวา

เพื่อจ้างเหมา
บุคคลภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินการบริหารจัดการ
ของรัฐ ด้านการจัดเก็บ
ขนขยะมูลฝอย คัดแยก
ขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลพวา

การจ้างเหมาบุคคล
เพื่อท าหน้าที่คนงาน
ประจ าท้ายรถขยะของ
เทศบาลฯ จ านวน 3 
คน

        324,000         324,000         324,000         324,000         324,000 ถนนสาธารณะ
และพื้นที่
ชุมชนต าบลพ
วา มีความ
สะอาดและเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยมาก
ขึ้นร้อยละ 25

ถนนสาธารณะและ
พื้นที่ชุมชนต าบลพวา 
มีความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยมาก
ขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งาน
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม)

รวม 2 โครงการ - - 424,000        424,000        404,000        404,000        404,000        - - -
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 เตรียมความพร้อมเพื่อ
จัดการปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

เพื่ออมรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน

อบรมให้ความรู้
- บุคลากรใน ทต.พวา
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ประชาชนทั่วไป
- จิตอาสา

          30,000           11,250           12,000           12,000           12,000 ร้อยละ 25 
ของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการมี
วิธีการที่
จัดการปัญหา
ไฟป่าและ
หมอกควันที่
ถูกต้อง

บุคลากรใน ทต.พวา
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีวิธีการที่จัดการปัญหา
ไฟป่าและหมอกควันที่
ถูกต้อง

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกัน

และบรรเทาสา
ธารณภัย)

2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่ออบรม ให้ความรู้แก่ 
ข้าราชการ พนักงาน 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2. เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย

อบรมให้ความรู้
- บุคลากรใน ทต.พวา
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

          20,000           25,000           25,000           25,000           25,000 ร้อยละ 25 
ของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยที่
ถูกต้อง

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่
ถูกต้อง

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกัน

และบรรเทาสา
ธารณภัย)

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การบริหารและการปกครอง
        4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภยัตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคม ยาเสพตดิ และการรักษาความสงบเรียบร้อย

103



104 


แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การบริหารและการปกครอง
        4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3 เตรียมความพร้อมเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยและเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน

1. เพื่อฝึกอบรมระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2. การซ้อมประสบภัย
ทางถนน
3. การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยและเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน

อบรมให้ความรู้
- บุคลากรใน ทต.พวา
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ประชาชนทั่วไป
- จิตอาสา

                  -             20,000           50,000           50,000           50,000 ร้อยละ 25 
ของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการมี
วิธีการ
ช่วยเหลือผู้
ประสบสา
ธารณภัยและ
เจ็บป่วย
ฉุกเฉินที่ถูกต้อง

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมี
วิธีการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัยและ
เจ็บป่วยฉุกเฉินที่ถูกต้อง

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกัน

และบรรเทาสา
ธารณภัย)

4 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

เพื่อให้บริการประชาชน 
แนะน าให้ความรู้ ในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

ประชาชนรู้จักวิธีการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนได้

                  -               8,000             8,000             8,000             8,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
อุบัติเหตุทาง
ถนน ลดลง

อุบัติเหตุทางถนน ลดลง ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกัน

และบรรเทาสา
ธารณภัย)

5 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
สงกรานต์

เพื่อให้บริการประชาชน 
แนะน าให้ความรู้ ในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

ประชาชนรู้จักวิธีการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนได้

                  -               8,000             8,000             8,000             8,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
อุบัติเหตุทาง
ถนน ลดลง

อุบัติเหตุทางถนน ลดลง ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกัน

และบรรเทาสา
ธารณภัย)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การบริหารและการปกครอง
        4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

6 ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

เพื่ออบรมทบทวนให้ อป
พร. มีความรู้เข้าใจถึง
หน้าที่ เช่น ระเบียบ การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ฯลฯ

1. อปพร.
2. เจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ อปพร.

                  -             96,000           96,000           96,000           96,000 ร้อยละ 25 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
ศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น

อปพร. มีความรู้เข้าใจ
ถึงหน้าที่ เช่น ระเบียบ
 การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ฯลฯ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกัน

และบรรเทาสา
ธารณภัย)

7 จัดซ้ือกล้องวงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์เพื่อ
ติดต้ังบริเวณศาลา
ประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่
 12

1. เพื่อช่วยตรวจตราส่ิง
ผิดปกติหรือผู้ต้องสงสัย
เมื่อเกิดเหตุร้ายในพื้นที่
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับทรัพย์สินของ
ประชาชน

จ านวน 3 ชุด เพื่อ
ติดต้ังบริเวณศาลา
ประชาคม หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12

                  -                     -           130,000                   -                     -   ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ
 25

1. สามารถตรวจตรา
ส่ิงผิดปกติหรือผู้ต้อง
สงสัยเมื่อเกิดเหตุร้าย
ในพื้นที่
2. ประสิทธิภาพการ
รักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกัน

และบรรเทาสา
ธารณภัย)

8 จัดซ้ือกล้องวงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์เพื่อ
ติดต้ังบริเวณสามแยก 
คลองครก - บ่อโบกปูน

1. เพื่อช่วยตรวจตราส่ิง
ผิดปกติหรือผู้ต้องสงสัย
เมื่อเกิดเหตุร้ายในพื้นที่
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับทรัพย์สินของ
ประชาชน

จ านวน 3 ชุด เพื่อ
ติดต้ังบริเวณสามแยก 
คลองครก - บ่อโบกปูน

                  -                     -           130,000                   -                     -   ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ
 25

1. สามารถตรวจตรา
ส่ิงผิดปกติหรือผู้ต้อง
สงสัยเมื่อเกิดเหตุร้าย
ในพื้นที่
2. ประสิทธิภาพการ
รักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกัน

และบรรเทาสา
ธารณภัย)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การบริหารและการปกครอง
        4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

9 จัดซ้ือกล้องวงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์เพื่อ
ติดต้ังบริเวณส่ีแยก วัง
อีแอ่น

1. เพื่อช่วยตรวจตราส่ิง
ผิดปกติหรือผู้ต้องสงสัย
เมื่อเกิดเหตุร้ายในพื้นที่
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับทรัพย์สินของ
ประชาชน

จ านวน 4 ชุด เพื่อ
ติดต้ังบริเวณส่ีแยก วัง
อีแอ่น

                  -                     -           150,000                   -                     -   ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ
 25

1. สามารถตรวจตรา
ส่ิงผิดปกติหรือผู้ต้อง
สงสัยเมื่อเกิดเหตุร้าย
ในพื้นที่
2. ประสิทธิภาพการ
รักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกัน

และบรรเทาสา
ธารณภัย)

10 จัดซ้ือกล้องวงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์เพื่อ
ติดต้ังบริเวณส่ีแยก
คลองหินเพลิง

1. เพื่อช่วยตรวจตราส่ิง
ผิดปกติหรือผู้ต้องสงสัย
เมื่อเกิดเหตุร้ายในพื้นที่
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับทรัพย์สินของ
ประชาชน

จ านวน 4 ชุด เพื่อ
ติดต้ังบริเวณส่ีแยก 
คลองหินเพลิง

                  -                     -           150,000                   -                     -   ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ
 25

1. สามารถตรวจตรา
ส่ิงผิดปกติหรือผู้ต้อง
สงสัยเมื่อเกิดเหตุร้าย
ในพื้นที่
2. ประสิทธิภาพการ
รักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับทรัพย์สินของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกัน

และบรรเทาสา
ธารณภัย)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การบริหารและการปกครอง
        4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

11 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภคในพื้นที่
ต าบลพวา

1 .เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภคในพื้นที่
2. เพื่อเฝ้าระวัง
สถานณการณ์ในการ
ช่วยเหลือประชาชนที่
เดือดร้อนได้ทันท่วงที
3. เพื่อด าเนินการตาม
นโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย โดย
ถือปฏิบัติตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0211.5/ว 6303 ลง
วันที่ 9 พ.ย. 2561 เร่ือง
 การเตรียมการรองรับ
สถานการณ์ภัยแล้ง 
61/62

การเฝ้าระวังเฝ้าระวัง
สถานณการณ์ในการ
ช่วยเหลือประชาชนที่
เดือดร้อน

                  -                     -           100,000         100,000         100,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน 
ได้รับการแก้ไข
ปัญหาขาด
แคลนน้ า
อุปโภคบริโภค
ได้ทันท่วงที

1.ประชาชนได้รับการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลน
น้ าอุปโภคบริโภคใน
พื้นที่ต าบลพวา
2.ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือได้
ทันท่วงที

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกัน

และบรรเทาสา
ธารณภัย)

รวม 11 โครงการ - - 50,000          168,250        859,000        299,000        299,000        - - -
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการยกเลิกส าเนา
เอกสาร (Zero Copy) 
ส านักปลัดเทศบาล

เพื่อรับรองการยกเลิกส าเนา
เอกสารในกระบวนงาน 
การลงทะเบยีนและยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ
 การลงทะเบยีนและยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยความพกิาร 
และการขอรับการ
สงเคราะหผู้์ปว่ยเอดส์

จดัซ้ืออปุกรณ์อา่นบตัร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Cart Reader) 
จ านวน 6 เคร่ือง
- งานบริหารทั่วไป
- งานธรุการ
- งานแผนและงบประมาณ
- งานนติิการ
- งานสวสัดิการและสังคม
- งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

                  -               4,200                   -                     -                     -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วจาก
การบริการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วจากการ
บริการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการยกเลิกส าเนา
เอกสาร (Zero Copy) 
กองคลัง

เพื่อรับรองการยกเลิกส าเนา
เอกสารในกระบวนงาน

จดัซ้ืออปุกรณ์อา่นบตัร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Cart Reader) 
จ านวน 2 เคร่ือง

                  -               1,400                   -                     -                     -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วจาก
การบริการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วจากการ
บริการ

กองคลัง

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การบริหารและการปกครอง
        4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภยัตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคม ยาเสพตดิ และการรักษาความสงบเรียบร้อย
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การบริหารและการปกครอง
        4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการยกเลิกส าเนา
เอกสาร (Zero Copy) 
กองช่าง

เพื่อรับรองการยกเลิกส าเนา
เอกสารในกระบวนงาน

จดัซ้ืออปุกรณ์อา่นบตัร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Cart Reader) 
จ านวน 1 เคร่ือง

                  -                  700                   -                     -                     -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วจาก
การบริการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วจากการ
บริการ

กองช่าง

4 โครงการยกเลิกส าเนา
เอกสาร (Zero Copy) 
กองการศึกษา

เพื่อรับรองการยกเลิกส าเนา
เอกสารในกระบวนงาน

จดัซ้ืออปุกรณ์อา่นบตัร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Cart Reader) 
จ านวน 1 เคร่ือง

                  -                  700                   -                     -                     -   ประชาชนร้อย
ละ 25 ได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วจาก
การบริการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วจากการ
บริการ

กองการศึกษา

5 พัฒนาศักยภาพ คณะ
ผู้บริหาร สภาเทศบาล
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง เทศบาล
ต าบลพวา

เพื่ออบรมสัมนา ศึกษาดู
งาน และเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สภาเทศบาล
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลพวา

คณะผู้บริหาร สภา
เทศบาล ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง เทศบาล
ต าบลพวา

        300,000                   -           300,000                   -           300,000 คณะผู้บริหาร 
สภาเทศบาล
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า
และพนักงาน
จ้าง เทศบาล
ต าบลพวา มี
ศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
 25

คณะผู้บริหาร สภา
เทศบาลข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง เทศบาล
ต าบลพวา มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
เพิ่มขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานบริหาร

ทั่วไป)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การบริหารและการปกครอง
        4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

6 เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้าน
คลองแดง ใน
พระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี

จัดกิจกรรมนิทรรศการ
โครงการตาม
พระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี

                  -                     -           600,000                   -                     -   ร้อยละ 25 มี
ความพร้อมใน
การด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

มีความพร้อมในการ
ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานบริหาร

ทั่วไป)

7 เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้าน
บ่อชะอม ใน
พระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี

จัดกิจกรรมนิทรรศการ
โครงการตาม
พระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี

                  -                     -                     -                     -           600,000 ร้อยละ 25 มี
ความพร้อมใน
การด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

มีความพร้อมในการ
ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานบริหาร

ทั่วไป)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การบริหารและการปกครอง
        4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

8 จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
วันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรีพัช
รินทราบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง

เพื่อจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีพัช
รินทราบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง

1. จัดงานพระราชพิธี
2. จัดกิจกรรม
นิทรรศการ

                  -                     -             50,000           50,000           50,000 ร้อยละ 25 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระศรี
พัชรินทราบรม
ราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนี
พันปีหลวง

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานบริหาร

ทั่วไป)

9 จัดงานวันคล้ายวัน
สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

เพื่อจัดงาน
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

1. จัดงานพระราชพิธี
2. จัดกิจกรรม
นิทรรศการ

                  -                     -             50,000           50,000           50,000 ร้อยละ 25 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานบริหาร

ทั่วไป)

10 จัดงานวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

เพื่อจัดงาน
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

1. จัดงานพระราชพิธี
2. จัดกิจกรรม
นิทรรศการ

                  -                     -             50,000           50,000           50,000 ร้อยละ 25 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานบริหาร

ทั่วไป)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การบริหารและการปกครอง
        4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

11 จัดงานวันปิยมหาราช 1. เพื่อร าลึกและส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5
2. เพื่อรักษาไว้ซ่ึงรัฐพิธี
วันปิยมหาราชให้
ประชาชนได้ร่วมร าลึก
ตลอดไป

จัดงานวันปิยมหาราช
 ปีละ 1 คร้ัง
ณ อ าเภอแก่งหางแมว

                  -                     -             50,000           50,000           50,000 ร้อยละ 25 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานบริหาร

ทั่วไป)

12 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
 กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
 สยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพื่อจัดงานพระราชพิธี
หรือจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ / การปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ หรือ
อบรมให้ความรู้ ฯลฯ

1. จัดงานพระราชพิธี
2. จัดกิจกรรม
นิทรรศการ
- การปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ
- หรืออบรมให้ความรู้ 
ฯลฯ

                  -                     -             50,000           50,000           50,000 ร้อยละ 25 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานบริหาร

ทั่วไป)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การบริหารและการปกครอง
        4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

13 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

เพื่อจัดงานพระราชพิธี
หรือจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ / การปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ หรือ
อบรมให้ความรู้ ฯลฯ

1. จัดงานพระราชพิธี
2. จัดกิจกรรม
นิทรรศการ
- การปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ
- หรืออบรมให้ความรู้ 
ฯลฯ

                  -                     -             50,000           50,000           50,000 ร้อยละ 25 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานบริหาร

ทั่วไป)

14 เฉลิมพระเกียรติพระ
บรมวงศานุวงศ์

เพื่อจัดงานพระราชพิธี
หรือจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ / การปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ หรือ
อบรมให้ความรู้ ฯลฯ

1. จัดงานพระราชพิธี
2. จัดกิจกรรม
นิทรรศการ
- การปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ
- หรืออบรมให้ความรู้ 
ฯลฯ

                  -                     -             50,000           50,000           50,000 ร้อยละ 25 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานบริหาร

ทั่วไป)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การบริหารและการปกครอง
        4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

15 อบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลพวามีความรู้ความ
เข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐเร่ืองการทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น

                  -                     -             25,000           25,000           25,000 ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น เข้าใจ
กฎหมาย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
 50

ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลพวา
มีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เร่ืองการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานนิติการ)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การบริหารและการปกครอง
        4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

16 จ้างนักเรียน นักศึกษา
ท างานในช่วงปิดภาค
เรียน

1. เพื่อส่งเสริมนักเรียน 
นักศึกษาให้มีงานท ามี
รายได้ลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ
นักเรียน นักศึกษาซ่ึงจะ
เข้าท างานในโอกาส
ข้างหน้า

นักเรียน นักศึกษา 
จ านวน 20 คน ขึ้นไป

        120,000         120,000         120,000         120,000         120,000 ร้อยละ 25 
นักเรียน 
นักศึกษา มีได้
ทักษะการ
เรียนรู้จากการ
ท างาน

1. นักเรียน นักศึกษา 
มีงานท า มีรายได้
ระหว่างเรียน และช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง
2. นักเรียน นักศึกษา 
มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน เป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพ 
และมีศักยภาพพร้อมที่
จะเข้าปฏิบัติงานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาใน
อนาคต

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานการ
เจ้าหน้าที่)

17 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการติดตาม
ประเมินผล

เพื่อน าปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนมา
จัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
การเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้าน

          30,000           20,000           20,000           20,000           20,000 ปัญหาและ
ความต้องการ
ของประชาชน
ได้รับแก้ไข 
ร้อยละ 25

น าปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน
มาแก้ไขได้ทันท่วงที

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานแผนและ
งบประมาณ)

18 เลือกต้ัง ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล

เพื่อใช้ในการด าเนินการ
เลือกต้ังทั่วไปและ
เลือกต้ังซ่อม

- ผู้บริหารเทศบาล
ต าบลพวา
- สมาชิกสภาเทศบาล

          50,000           50,000         800,000           50,000           50,000 ร้อยละ 100 
การจัดการ
เลือกต้ังเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย

มีการด าเนินการ
เลือกต้ังทั่วไปและ
เลือกต้ังซ่อม

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานบริหาร

ทั่วไป)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การบริหารและการปกครอง
        4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

19 ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงานเทศบาล
ต าบลพวา

๑. เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาเทศบาล ข้าราชการ 
และ  พนักงานจ้าง ใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่าง
สุจริต เที่ยงธรรม 
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
 สมาชิกสภาเทศบาล 
ข้าราชการ และพนักงาน
จ้างตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่บริการ
ประชาชนเป็นไปด้วย
ความเสียสละ 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสมอภาค

คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง ฯลฯ 
จ านวน 90 คน

          20,000           16,140           30,000           30,000           30,000 ร้อยละ 100
คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
ข้าราชการ 
และพนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต 
เที่ยงธรรม

คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ข้าราชการ และ
พนักงานปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต
 เที่ยงธรรม

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานนิติการ)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การบริหารและการปกครอง
        4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

20 เทศบาลพบประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนโดยไม่ต้อง
เดินทางมารับบริการ ณ 
ที่ท าการเทศบาลซ่ึงอาจ
เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลา
เพิ่มขึ้น

น าบริการในหน้าที่
ของทุกส่วนงานของ
เทศบาล ออกไป
ให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนต่างๆ ในเขต
เทศบาลทั้งหมด

                  -             50,000           50,000           50,000           50,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชนที่
ได้รับบริการ

มีสถิติจ านวน
ประชาชนทุกชุมชนที่
อยู่ในเขตต าบลพวา ซ่ึง
ได้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้รับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด 
พร้อมทั้งได้รับทราบ
นโยบายต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลพวา
อย่างทั่วถึง และมี
โอกาสได้แสดงความ
คิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลร่วมรับฟัง 
ทั้งในเร่ืองการ
ด าเนินงานของเทศบาล
 และความต้องการด้าน
สาธารณูปโภคของ
ประชาชน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานบริหาร

ทั่วไป)

รวม 20 โครงการ - - 520,000        263,140        2,295,000     645,000        1,545,000     - - -
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แบบ ผ.02/1

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ก่อสร้างร้ัวกั้นช้างพวา
โมเดล (Pawa Model)

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากช้างป่า
2. เพื่อไม่ให้ช่างป่า
ออกมาท าร้ายประชาชน 
และท าลายพื้นที่ทางการ
เกษตร
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
4. เพื่อส่งเสริมการค้า
และการลงทุน
5 .เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื้นที่รอยต่อ
5 จังหวัด

ก่อสร้างร้ัวกั้นช้างพวา
โมเดล เสาคอนกรีต
อัดแรง ขนาด 
0.35x0.35 เมตร 
ยาว 4.00 เมตร โดย
ก่อสร้าง ช่วงละ 6.00
 เมตร ความยาวรวม 
9,200 เมตร

                  -                     -      40,000,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน 
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
ช้างป่า

สามารถชะลอช้างใน
การเข้ามาท าลายพื้นที่
ทางการเกษตร 
ทรัพย์สินและท าร้าย
ประชาชน

1. จังหวัด
จันทบุรี
2. อ าเภอแก่ง
หางแมว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ไดม้าตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างเสริมและยกระดบัการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดบัสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลพวา
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แบบ ผ.02/1

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2 ก่อสร้างร้ัวกั้นช้างพวา 
ช่วงที่ 2

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากช้างป่า
2. เพื่อไม่ให้ช่างป่า
ออกมาท าร้ายประชาชน 
และท าลายพื้นที่ทางการ
เกษตร
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
4. เพื่อส่งเสริมการค้า
และการลงทุน
5 .เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื้นที่รอยต่อ
5 จังหวัด

ก่อสร้างร้ัวกันช้าง 
เสาคอนกรีตอัดแรง 
ขนาด 0.35x0.35 
เมตร ยาว 4.00 เมตร
 โดยก่อสร้างช่วงละ 
6.00 เมตร ความยาว
รวม 10,000 เมตร

                  -                     -      10,000,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน 
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
ช้างป่า

สามารถชะลอช้างใน
การเข้ามาท าลายพื้นที่
ทางการเกษตร 
ทรัพย์สินและท าร้าย
ประชาชน

1. จังหวัด
จันทบุรี
2. อ าเภอแก่ง
หางแมว

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสายวัง
อีแอ่น - หินดาด ม.1 
ต.พวา เชื่อมต่อ ม.8 ต.
ขุนซ่อง

เพื่อให้ประชาชนต าบลพ
วาและต าบลใกล้เคียง
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและได้รับ
บริการสาธารณะที่ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม.ระยะทาง 
3,400 ม. หนา 0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 20,400 
 ตร.ม.

                  -                     -        3,945,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

อบจ.จันทบุรี
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แบบ ผ.02/1

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

4 ซ่อมเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต 
(พาราแอสฟัลต์) หมู่ที่ ๓
 สายกลุ่มส่วย - ห้วย
ทับมอญ

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในการ
สัญจรไปมาและได้รับ
บริการสาธารณะที่ได้
มาตรฐาน
2. เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
3. เพื่อให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

- ปี 2563 ขนาด
กว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง ๑,๑๒๐ ม. 
หนา 0.05 ม. หรือผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
6,720 ตร.ม.
- ปี 2564 ขนาด
กว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง ๑,๕๘๐ ม. 
หนา 0.05 ม. หรือผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
๙,๔๘๐ ตร.ม.

                  -                     -        6,000,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของครัวเรือนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

1. ประชาชนได้รับการ
บริการที่ได้มาตรฐาน
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม
3. ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาด้านการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายบ้าน
วังอีแอ่น - เขากล้วย 
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนต าบลพ
วาและต าบลใกล้เคียง
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและได้รับ
บริการสาธารณะที่ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม.ระยะทาง 
3,400 ม. หนา 0.15
 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 20,400 
 ตร.ม.

                  -                     -                     -        3,945,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

อบจ.จันทบุรี
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แบบ ผ.02/1

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านพวา
 - บ้านวังอีแอ่น

เพื่อให้ประชาชนต าบลพ
วาและต าบลใกล้เคียง
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและได้รับ
บริการสาธารณะที่ได้
มาตรฐาน

1. เร่ิมจากโค้งเขาเขียว
 - หมู่ที่ 5 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 1,350 ม. 
หนา 0.15 ม.รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 8,100 ตร.ม. 
เป็นเงิน 5,580,900
 บาท
2. เร่ิมจาก รพ.สต 
บ้านวังอีแอ่น - ศาล
เจ้าแม่ตะเคียน ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 6.00
 ม.ระยะทาง 280 ม.
 หนา 0.15 ม.รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,680 ตร.ม.เป็น
เงิน 1,157,520 บาท

                  -                     -                     -        6,738,420                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา

อบจ.จันทบุรี
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แบบ ผ.02/1

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

7 ก่อสร้างร้ัวกั้นช้างพวา 
ช่วงที่ 3

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากช้างป่า
2. เพื่อไม่ให้ช่างป่า
ออกมาท าร้ายประชาชน 
และท าลายพื้นที่ทางการ
เกษตร
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
4. เพื่อส่งเสริมการค้า
และการลงทุน
5 .เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื้นที่รอยต่อ
5 จังหวัด

ก่อสร้างร้ัวกันช้าง 
เสาคอนกรีตอัดแรง 
ขนาด 0.35x0.35 
เมตร ยาว 4.00 เมตร
 โดยก่อสร้างช่วงละ 
6.00 เมตร ความยาว
รวม 10,000 เมตร

                  -                     -                     -      10,000,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน 
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
ช้างป่า

สามารถชะลอช้างใน
การเข้ามาท าลายพื้นที่
ทางการเกษตร 
ทรัพย์สินและท าร้าย
ประชาชน

1. จังหวัด
จันทบุรี
2. อ าเภอแก่ง
หางแมว
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แบบ ผ.02/1

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

8 ก่อสร้างร้ัวกั้นช้างพวา 
ช่วงที่ 4

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากช้างป่า
2. เพื่อไม่ให้ช่างป่า
ออกมาท าร้ายประชาชน 
และท าลายพื้นที่ทางการ
เกษตร
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
4. เพื่อส่งเสริมการค้า
และการลงทุน
5 .เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื้นที่รอยต่อ
5 จังหวัด

ก่อสร้างร้ัวกันช้าง 
เสาคอนกรีตอัดแรง 
ขนาด 0.35x0.35 
เมตร ยาว 4.00 เมตร
 โดยก่อสร้างช่วงละ 
6.00 เมตร ความยาว
รวม 10,000 เมตร

                  -                     -                     -                     -      10,000,000 ร้อยละ 25 
ของประชาชน 
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
ช้างป่า

สามารถชะลอช้างใน
การเข้ามาท าลายพื้นที่
ทางการเกษตร 
ทรัพย์สินและท าร้าย
ประชาชน

1. จังหวัด
จันทบุรี
2. อ าเภอแก่ง
หางแมว

รวม 8 โครงการ - - -               -               59,945,000   20,683,420   10,000,000   - - -
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แบบ ผ.02/1

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ขยายเขตไฟฟ้า 1. เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
2. เพื่อแก้ไขปัญหา
กระแสไฟฟ้าตกบ่อย

หมู่ที่ 1 , 6 , 7 , 8 , 
9 , 11

                  -                     -        8,595,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของครัวเรือน
ในพื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

1. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง
2. ประชาชนได้รับการ
ปัญหากระแสไฟฟ้าตก
บ่อย

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

2 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายบ้านวังอีแอ่น -
 บ้านวังไม้แดง

1. เพื่อให้ประชาชน
ต าบลพวาและต าบล
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา
2. เพื่อระบายน้ าในช่วง
ฤดูฝน

ก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็กชนิดหลายช่อง
(เป็นไปตามแบบ
มาตรฐานของกรมทาง
หลวงชนบทก าหนด)

                  -                     -                     -        1,500,000                   -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
การสัญจร ไป-
มา ที่สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร ไป-มา

อบจ.จันทบุรี

รวม 2 โครงการ - - -               -               8,595,000     1,500,000     -               - - -

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างเสริมและยกระดบัการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดบัสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลพวา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ไดม้าตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลพวา

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีขนาดที่มาตรฐาน
สามารถรองรับเด็กเล็กได้

ตามแบบมาตรฐานที่
ก าหนด

                  -                     -        2,500,000                   -                     -   ร้อยละ 25 
ของประชาชน
ที่มาใช้บริการ
หรือติดต่อ
ราชการ
กับทต.พวา

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลพวา
ได้มาตรฐานและพร้อม
ให้บริการประชาชน

กองการศึกษา,
กองช่าง

รวม -                      -                        -                    -               -               2,500,000     -               -               - - -

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภยัตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลพวา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างเสริมและยกระดบัการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดบัสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ิน และแหล่งประวัตศิาสตร์
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว                                                                                                                                                                               แบบ ผ.02/1
        2.4 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทกุ (ดีเซล) จ านวน 1 
คัน ขนาด 1 ตัน ชนิด
ขับเคล่ือน 4 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400
 ซีซี แบบธรรมดา พร้อมติดต้ัง
หลังคา โดยการจัดซ้ือครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่งนอก
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของส านักงบประมาณ

         648,000                   -                     -                     -                     -   ส านักปลัดเทศบาล

2 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ
วิทยุ

จัดซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
จ านวน 3 เคร่ือง ส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับ
ใช้ในงานรักษาความปลอดภยั
ทั่วไป (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ)

           99,000                   -                     -                     -                     -   ส านักปลัดเทศบาล

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) 
จ านวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน 6
 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่
ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเท
ทา้ย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า
 4 ลูกบาศก์หลา น้ าหนักของ
รถรวมน้ าหนักบรรทกุไม่ต่ า
กว่า 12,000 กิโลกรัม พร้อม
กระบะและเคร่ืองปรับอากาศ
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภณัฑ์ ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์

      1,980,000                   -                     -                     -                     -   กองช่าง
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แบบ ผ.03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

จัดซ้ือจอภาพแบบ LED หรือ
ดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
 รองรับความละเอียดการ
แสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 x
 1,080 Pixel มี Refresh 
Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz มี 
Contrast Radio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 จ านวน 1 เคร่ือง 
เพื่อทดแทนครุภณัฑ์เดิมที่
ช ารุด ซ่ึงไม่สามารถซ่อมแซม
ได้ (เปน็ไปตามมาตรฐานราคา
กลางกระทรวง ICT เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

                   -                2,800                   -                     -                     -   กองการศึกษา

5 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Cart 
Reader) จ านวน 10 เคร่ือง

                   -                7,000                    -                      -                      -   ส านักปลัดเทศบาล

6 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ จัดซ้ือถังเก็บน้ า ขนาดบรรจุไม่
น้อยกว่า 7,000 ลิตร

                   -              95,230                    -                      -                      -   ส านักปลัดเทศบาล
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แบบ ผ.03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

7 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

1. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน พร้อม
เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จ านวน 1 
ชุด ราคา 20,000 บาท
2. เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่ 1 จ านวน 3 เคร่ือง 
ราคา 27,000 บาท

           25,200                    -              47,000                    -                      -   ส านักปลัดเทศบาล

8 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน พร้อม
เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จ านวน 1 
ชุด ราคา 20,000 บาท

           18,800                    -              20,000                    -                      -   กองคลัง

9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน พร้อม
เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จ านวน 1 
ชุด ราคา 20,000 บาท

             7,700                    -              20,000                    -                      -   กองการศึกษา

10 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เช่น ตู้
เก็บ เอกสาร โต๊ะท างาน เก้าอี ้
เอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ

                   -                      -              60,000                    -                      -   ส านักปลัดเทศบาล
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แบบ ผ.03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

11 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เช่น ตู้
เก็บ เอกสาร โต๊ะท างาน เก้าอี ้
เอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ

           12,000                    -              60,000                    -                      -   กองคลัง

12 อุตสาหะกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เช่น ตู้
เก็บ เอกสาร โต๊ะท างาน เก้าอี ้
เอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ

                   -                      -              60,000                    -                      -   กองช่าง

13 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เช่น ตู้
เก็บ เอกสาร โต๊ะท างาน เก้าอี ้
เอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ

                   -                      -              60,000                    -                      -   กองการศึกษา

14 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

จัดซ้ือ โทรทศัน์ แอล อี ดี 
แบบ Smart TV จ านวน 1 
เคร่ือง

                   -                      -                9,500                    -                      -   ส านักปลัดเทศบาล

15 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ
วิทยุ

จัดซ้ือกล้องวงจรปดิพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 3 ชุด เพื่อ
ติดต้ังบริเวณศาลาประชาคม 
หมู่บา้น หมู่ที่ 12

                   -                      -            130,000                    -                      -   ส านักปลัดเทศบาล
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แบบ ผ.03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

16 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ
วิทยุ

จัดซ้ือกล้องวงจรปดิพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 3 ชุด เพื่อ
ติดต้ังบริเวณสามแยก คลอง
ครก - บอ่โบกปนู

                   -                      -            130,000                    -                      -   ส านักปลัดเทศบาล

17 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ
วิทยุ

จัดซ้ือกล้องวงจรปดิพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 4 ชุด เพื่อ
ติดต้ังบริเวณส่ีแยก วังอีแอ่น

                   -                      -            150,000                    -                      -   ส านักปลัดเทศบาล

18 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ
วิทยุ

จัดซ้ือกล้องวงจรปดิพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 4 ชุด เพื่อ
ติดต้ังบริเวณส่ีแยก คลองหนิ
เพลิง

                   -                      -            150,000                    -                      -   ส านักปลัดเทศบาล

19 พาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
มอเตอร์ไฟฟา้ สูบน้ าได้ 450 
ลิตรต่อนาท ีขนาดทอ่ส่งไม่
น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 
มิลลิเมตร) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อย
กว่า 9 เมตร หรือประมาณ 
30 ฟตุ  อุปกรณ์ประกอบของ
เคร่ืองสูบน้ าและของมอเตอร์
ไฟฟา้ครบชุด จ านวน 2 
เคร่ือง ๆ ละ 11,000 บาท

                   -                      -              22,000                    -                      -   กองช่าง
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แบบ ผ.03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

20 อุตสาหะกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือรถบดล้อยาง ชนิด 9 ล้อ 
จ านวน 1 คัน น้ าหนักใช้งานไม่
น้อยกว่า 8 ตัน รายละเอียด
ตามที่เทศบาลต าบลพวาก าหนด

                   -                      -         3,500,000                    -                      -   กองช่าง

21 อุตสาหะกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือรถไถ จ านวน 1 คัน ไม่
น้อยกว่า 95 แรงม้า พร้อม
ติดต้ังแขนตัดหญ้าข้างทาง 
(ข้างทา้ย) รายละเอียดตามที่
เทศบาลต าบลพวาก าหนด

                   -                      -         2,500,000                    -                      -   กองช่าง

22 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าบาดาล (ซับ
เมอร์ส) จ านวน 2 เคร่ือง

                   -   -                 60,000           -                 -                 กองช่าง

2,790,700     105,030        6,978,500     -                -                รวม
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 4. ๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1) เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการ ให้

คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน  หกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  เช่น งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม โอนงบประมาณ เพ่ิม-ลด โอนตั้งจ่ายใหม ่งบประมาณอ่ืน  ๆ

2) คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  60  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์  (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5)  

รวม 100  
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คะแนนยุทธศาสตร์  
ประเด็นการพิจารณา 

 
รายละเอียดหลักเกณฑ์  คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 

 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ  

(2)  

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม    ยาเสพ
ติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ 
ฯลฯ  

(2)  

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2)  

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ  

(2)  

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า 
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ  

(2)  

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

 
 
 
 
 
 
 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดย
ใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ์  คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ  

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(3)  

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ  

(3)  
 

 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น  

(3)  
 

 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา 

(3)  
 

 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่       
S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน)         
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 
 
 
 
 
 
 
 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ์  คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์  ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  60  
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ 
Thailand 4.0 

(10)  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0  

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0  

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  

(5)  

3.5 กลยุทธ์  แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น  

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่
จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ์  คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.8 แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
แผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

(5)  

3.10 ผลผลิต/โครงการ  (5)  
รวม 100  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา          

โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑๓  และในการประเมิน
แผนนั้นจะต้องด าเนินการ ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตาม             
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1. เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการ

ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น           
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  

2. คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน       
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10   
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10   
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10   
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10   
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  60   

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5  
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
5  

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5  
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
5  

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5  
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5  
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ  

มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5  
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5  
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 
5  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5  
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5  

รวม 100  
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คะแนนโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา 

 
รายละเอียดหลักเกณฑ์  คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
 

 1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวน
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative)  

10  

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัด
ว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ์  คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา  
 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลัก
การบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP)  

10  

5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ  
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต  

60  
(5)  
 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ  
 

วัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความ
เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง  

(5)  
 

 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่
ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุ
จ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการ
นี้จะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง  
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ์  คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี  
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน  

(5)  
 

 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ  

(5)  
 

 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ  
 

(5)  
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รายละเอียดหลักเกณฑ์  คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อ
หรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน  

(5)  
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ  
 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) (LSEP)  

(5)  
 

 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) 
ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ า
ในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)  

(5)  
 

 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  
 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้
ในเชิงประจักษ์  

(5)  
 

 

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ  
 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ)  
 

(5)  
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ที่ได้ 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึน
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) 
วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้  
 

(5)  
 

 

 รวม 100  
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 4. ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล             

ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ.๒๕ 61                  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา           
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   
  ๔.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 ๔.4.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
๑) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
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๓)  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก
และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   

4.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อ
น าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 

1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลัง              
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                    
ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน                 
ที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

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




