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ค ำน ำ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และ เพ่ิม เติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ  ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า  แผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์     
การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  โครงการพัฒนา  การเพ่ิมเติม  และการเปลี่ยนแปลง  ในข้อ ๔ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  “แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณ      
แต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  เทศบาลต าบลพวา ได้จัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 256 1 - 2564) ตามแนวทา ง
ระบบการวางแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพวา ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้าน        
หรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา เพ่ือกรอบในการจัดท า
งบประมาณประจ าปีในแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี  

  เทศบาลต าบลพวา  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 256 1 – 256 4)   
จะเป็นแผนพัฒนาที่มาจากความต้องการของประชาชนที่สามารถครอบคลุมการพัฒนา ท้องถิ่นสี่ ปีข้างหน้ า
เพ่ือให้หน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ สามารถน าแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ ปีของเทศบาล
ต าบลพวา  ไปเป็นกรอบในการพัฒนาและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของหน่วยงานนั้นๆ และเพ่ือให้การจัดท าแผน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี 
------------------------- 

ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้ง  ส านักงานเทศบาลต าบลพวา ตั้งอยู่เลขที่ 106  หมู่ที่ 2  ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัด
จันทบุรี  โดยอยู่ห่างจากอ าเภอแก่งหางแมวไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 25 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจาก
จังหวัดจันทบุรี ประมาณ 67 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 574 .264 ตารางกิโลเมตร (1 ตร.กม. 625 ไร่ รวมเนื้อที่  
358,915  ไร่)  

 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ เป็นป่าเขาและเนินสูง บางพ้ืนที่เป็นที่ราบปานกลางถึงที่ราบลุ่ม ที่ราบตามแนวชายเขา ที่

ราบเนินสูงเป็นลูกคลื่น และเป็นพ้ืนที่ภูเขาระดับสูง 300 - 1,670 เมตร มีเขาชะเมา และเขาช่องลม ฯลฯ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต. คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ  ม.  8 ต.สามพี่น้อง และ ม. 3 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุร ี
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต. ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ต. ห้วยทับมอญ  อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิอากาศโดยทั่วไปของต าบลพวา เป็นอากาศร้อนชื้น ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 
  ฤ ดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 1.4 ลักษณะของแหล่งน้ า  
  แหล่งน้ าในต าบลพวา ประกอบด้วย  
   1. สระเก็บน้ าสาธารณะ ประกอบด้วย อ่างคลองเขา หมู่ที่ 1  , โครงการอ่างคลองประแกด หมู่ที่ 
10 (กรมชลประทาน) , โครงการอ่างเก็บน้ าคลองพะวาใหญ่ หมู่ที่ 11 (กรมชลประทาน) 
  2. ฝายที่ส าคัญ ประกอบด้วย ฝายคลองบุญยิ่ง หมู่ที่ 3 , ฝายพวา หมู่ที่ 3 
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2. ด้านการเมืองและการปกครอง 
 2. 1 เขตปกครอง  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  นายวัลลภ วรรณสวัสดิ 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 แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง คือ เขต 1 และ เขต 2 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ครัวเรือน  
(หลัง) 

1 บ้านเขากล้วย   442 459 901 447 
2 บ้านพวา 215 242 457 308 
3 บ้านเนินจ าปา 579 549 1,128 439 
4 บ้านบ่อไฟไหม้ 863 762 1,625 669 
5 บ้านเขาฆ้อง 559 556 1,115 433 
6 บ้านบ่อโบกปูน 439 394 833 386 
7 บ้านคลองหินเพลิง 208 200 408 138 
8 บ้านวังอีแอ่น 607 578 1,185 526 
9 บ้านบ่อมะเดื่อ 311 316 627 354 

10 บ้านคลองครก 304 312 616 258 
11 บ้านบ่อชะอม 524 528 1,052 340 
12 บ้านคลองแดง 373 338 711 290 

รวม 5,424 5,234 10,658 4,588 
ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 
4. สภาพทางสังคม 

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

4.2 การสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 3 แห่ง 
 4.3 อาชญากรรม  ต าบลพวาอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจแก่งหางแมว ประกอบกับแต่ละ
หมู่บ้าน มีอาสาสมัครต ารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นก าลังส าคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูล
ข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาท าให้ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่อยู่ในระดับน้อย 

4.3 สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด/ส านักสงฆ์ จ านวน 21  แห่ง 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง สภาพถนนภายในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังคือ เป็น
ถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร ถนนลูกรัง ระยะทางประมาณ 157 กิโลเมตร 
 5.2 ไปรษณีย์หมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร เทศบาลต าบลพวามีพื้นท่ีการเกษตรทั้งสิ้น 574.264 ตารางกิโลเมตร  หรือ 358,915 ไร่ 
จากพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบลใช้เป็นพื้นที่เพ่ือการเกษตรประมาณ 210,291 ไร่ ต าบลพวามีพื้นที่กว้างและอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การท าการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท าสวนผลไม้  เช่น  สวนเงาะ  ทุเรียน  มังคุด 
ลองกอง  ลางสาด  สวนยางพารา และในปัจจุบันมีการปลูกปาล์มน้ ามันในบางพ้ืนที่  ลักษณะการท าสวนผลไม้เป็น
การท าสวนแบบผสมผสาน 
   6.2 การท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  ได้แก่ น้ าตกเขายายหนิง และน้ าตกพวาพลู 
 6.3 กลุ่มพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ  25  แห่ง ร้านค้า  130 แห่ง กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้าน 
คลองพลอย 1 แห่ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มชาวสวน 
 6.8 แรงงาน  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลพวาประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวนผลไม้ แรงงานจะ
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ แรงงานวัยท างานในพ้ืนที่ และแรงงานต่างด้าว ส่วนเยาวชนวัยท างานในต าบลพวาเมื่อ
เรียนจบจะออกไปท างานนอกพ้ืนที่ ท าให้แรงงานที่ใช้ในการท าสวนผลไม้เป็นแรงงานต่างด้าว 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน  
หมู่บ้าน    เขากล้วย หมู่ที ่  ๑   จ านวนประชากรทั้งหมด    ๙๐๘   คน ชาย  ๔๔๕  คน หญิง  ๔๓๐ คน 
ครัวเรือนทั้งหมด   ๔๔๓   ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๗,๕๕๐  ไร่ 
หมู่บ้าน    พวา หมู่ที ่  2   จ านวนประชากรทั้งหมด    456   คน  ชาย 214  คน หญิง 242  คน 
ครัวเรือนทั้งหมด    160   ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด   7,240   ไร่ 
หมู่บ้าน    บ้านเนินจ าปา หมู่ที ่  3   จ านวนประชากรทั้งหมด 1,115  คน  ชาย 568  คน หญิง 547  คน 
ครัวเรือนทั้งหมด    429   ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด   15,000  ไร่ 
หมู่บ้าน    1,607 หมู่ที ่  4   จ านวนประชากรทั้งหมด  1,607  คน  ชาย 834  คน หญิง 773  คน 
ครัวเรือนทั้งหมด    619   ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด   41,000  ไร่ 
หมู่บ้าน    บ้านเขาฆ้อง หมู่ที ่  5   จ านวนประชากรทั้งหมด 1,116   คน  ชาย 516  คน หญิง 555  คน 
ครัวเรือนทั้งหมด    427   ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด   9,000   ไร่ 
หมู่บ้าน  บ้านบ่อโบกปูน หมู่ที ่  6   จ านวนประชากรทั้งหมด    827   คน  ชาย 427  คน หญิง 400  คน 
ครัวเรือนทั้งหมด    327   ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด   21,000   ไร่ 
หมู่บ้าน    บ้านหินเพลิง หมู่ที ่  7   จ านวนประชากรทั้งหมด    402   คน  ชาย 203  คน หญิง 199  คน 
ครัวเรือนทั้งหมด    137   ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด   2,360   ไร่ 
หมู่บ้าน    บ้านวังอีแอ่น หมู่ที ่  8   จ านวนประชากรทั้งหมด 1,181  คน  ชาย 601  คน หญิง 580  คน 
ครัวเรือนทั้งหมด    522   ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด   12,000  ไร่ 
หมู่บ้าน   บ้านบ่อมะเดื่อ หมู่ที ่  9   จ านวนประชากรทั้งหมด    634   คน  ชาย 315  คน หญิง 319  คน 
ครัวเรือนทั้งหมด    354   ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด   20,000  ไร่ 
หมู่บ้าน  บ้านครองครก หมู่ที ่ 10  จ านวนประชากรทั้งหมด    619   คน  ชาย 310  คน หญิง 309  คน 
ครัวเรือนทั้งหมด    252   ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด   21,520  ไร่ 
หมู่บ้าน  บ้านบ่อชะอม หมู่ที ่11  จ านวนประชากรทั้งหมด  1,062  คน  ชาย 525  คน หญิง 537  คน 
ครัวเรือนทั้งหมด    338   ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด   15,925  ไร่ 
หมู่บ้าน  บ้านคลองแดง หมู่ที ่12  จ านวนประชากรทั้งหมด  695   คน  ชาย 366  คน หญิง 329  คน 
ครัวเรือนทั้งหมด    283   ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด   14,400  ไร่ 



๔ 
 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
หมู่ที่ 1 บ้านเขากล้วย 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

                   ไร่ 
                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน             ครัวเรือน 
                   ไร่ 

                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๒) ท าสวน สวน   ยางพารา     .  ๑๘๖    ครัวเรือน 
 ๕,๑๒๖.๖๔    ไร่   ๓       กก./ไร่     ๔๕          บาท/ไร ่     ๗๕         บาท/ไร ่

สวน                 .   ๑       ครัวเรือน 
 ๑๐              ไร่   ๑,๐๐๐   กก./ไร่    ๗,๔๐๐       บาท/ไร ่  ๔๐,๐๐๐      บาท/ไร ่

สวน                 .            ครัวเรือน 
                   ไร่   ๑,๕๐๐   กก./ไร่    ๑๐,๐๐๐     บาท/ไร่   ๑๒,๐๐๐     บาท/ไร ่

สวน                 .            ครัวเรือน 
                   ไร่   ๓,๓๐๐   กก./ไร่     ๔๑,๖๖๐    บาท/ไร ่   ๕๐๐,๐๐๐   บาท/ไร ่

๒.๓) ท าไร่  ไร่อ้อย            ครัวเรือน 
                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

 ไร่ข้าวโพด            ครัวเรือน 
                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง    ๔      ครัวเรือน 
   ๒๑            ไร่   ๓,๕๐๐    กก./ไร่   ๒๐๐๐         บาท/ไร ่   ๕๔๐๐        บาท/ไร ่

 อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
                   ไร่                 กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ  อื่นๆ โปรดระบุ  
     กล้วยไข่      . 

    1   ครัวเรือน 
     5            ไร่    1,000   กก./ไร่    5,000      บาท/ไร ่    20,000   บาท/ไร ่

 
หมู่ที่ 2 บ้านพวา 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

                   ไร่ 
                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน             ครัวเรือน 
                   ไร่ 

                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๒) ท าสวน สวน   ยางพารา     .  ๑๘๖    ครัวเรือน 
 ๕,๑๒๖.๖๔    ไร่   ๓       กก./ไร่     ๔๕          บาท/ไร ่     ๗๕         บาท/ไร ่

สวน                 .   ๑       ครัวเรือน 
 ๑๐              ไร่   ๑,๐๐๐   กก./ไร่    ๗,๔๐๐       บาท/ไร ่  ๔๐,๐๐๐      บาท/ไร ่

สวน                 .            ครัวเรือน 
                   ไร่   ๑,๕๐๐   กก./ไร่    ๑๐,๐๐๐     บาท/ไร่   ๑๒,๐๐๐     บาท/ไร ่

สวน                 .            ครัวเรือน 
                   ไร่   ๓,๓๐๐   กก./ไร่     ๔๑,๖๖๐    บาท/ไร ่   ๕๐๐,๐๐๐   บาท/ไร ่

๒.๓) ท าไร่ ไร่อ้อย            ครัวเรือน 
                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด            ครัวเรือน 
                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง    ๔      ครัวเรือน 
   ๒๑            ไร่   ๓,๕๐๐    กก./ไร่   ๒๐๐๐         บาท/ไร ่   ๕๔๐๐        บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
                   ไร่                 กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
     กล้วยไข่      . 

    1   ครัวเรือน 
     5            ไร่    1,000   กก./ไร่    5,000      บาท/ไร ่    20,000   บาท/ไร ่

 



๕ 
หมู่ที่ 3 บ้านเนินจ าปา 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

                   ไร่ 
                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน             ครัวเรือน 
                   ไร่ 

                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๒) ท าสวน สวน   ยางพารา     .  ๑30    ครัวเรือน 
 2500.89    ไร่   ๓       กก./ไร่     ๔๕          บาท/ไร ่     ๗๕         บาท/ไร ่

สวน  ทุเรียน               .  15      ครัวเรือน 
82.5     ไร่  3,330   กก./ไร่  41,660       บาท/ไร่ 50๐,๐๐๐    บาท/ไร ่

สวน   มังคุด              .      9    ครัวเรือน 
59. 5        ไร่   612  กก./ไร่    5,333     บาท/ไร ่   14,900     บาท/ไร ่

สวน  ลองกอง            .     5     ครัวเรือน 
    51.0        ไร่   700   กก./ไร่     ๔,300   บาท/ไร ่   7,800   บาท/ไร ่

๒.๓) ท าไร่ ไร่อ้อย            ครัวเรือน 
                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด            ครัวเรือน 
                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง    3      ครัวเรือน 
   ๒5            ไร่   ๓,๕๐๐    กก./ไร่   ๒,๐๐๐       บาท/ไร ่   ๕๔๐๐        บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
                   ไร่                 กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
     กล้วยไข่      . 

    1   ครัวเรือน 
     1            ไร่    1,000   กก./ไร่    5,000      บาท/ไร ่    20,000   บาท/ไร ่

 
หมู่ที่ 4 บ้านบ่อไฟไหม ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

                   ไร่ 
                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน             ครัวเรือน 
                   ไร่ 

                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๒) ท าสวน สวน   ยางพารา     . 28    ครัวเรือน 
 521    ไร่   ...๓       กก./ไร่     ๔๕          บาท/ไร ่     ๗๕         บาท/ไร ่

สวน  ล าไย               . ....1      ครัวเรือน 
....19     ไร่  ...100   กก./ไร่  7,400      บาท/ไร ่ 4๐,๐๐0    บาท/ไร ่

สวน   มังคุด              . ....1    ครัวเรือน 
....5        ไร่   .612  กก./ไร่    5,333     บาท/ไร ่   14,900     บาท/ไร ่

สวน  ทุเรียน            . ....4     ครัวเรือน 
....38        ไร่   .3,330   กก./ไร่     ๔1,660   บาท/ไร ่   500,000   บาท/ไร ่

๒.๓) ท าไร่ ไร่อ้อย            ครัวเรือน 
                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด            ครัวเรือน 
                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

ไร่มันส าปะหลัง          ครัวเรือน 
               ไร่       กก./ไร่          บาท/ไร ่           บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
                   ไร่                 กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ  อื่นๆ โปรดระบุ  
           . 

       ครัวเรือน 
                ไร่       กก./ไร่          บาท/ไร ่       บาท/ไร ่

 
 



๖ 
หมู่ที่ 5 บ้านเขาฆ้อง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

                   ไร่ 
                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน             ครัวเรือน 
                   ไร่ 

                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๒) ท าสวน สวน   ยางพารา     . 126    ครัวเรือน 
1,372.17    ไร่   ...๓       กก./ไร่     ๔๕          บาท/ไร ่     ๗๕         บาท/ไร ่

สวน  ทุเรียน                           
. 

....2      ครัวเรือน 

....11     ไร่  ...3,330   กก./ไร่  41,660      บาท/ไร ่ 50๐,๐๐0    บาท/ไร ่
สวน                 .     ครัวเรือน 

        ไร่   .  กก./ไร่         บาท/ไร ่        บาท/ไร ่
สวน              .      ครัวเรือน 

        ไร่     กก./ไร่       บาท/ไร ่      บาท/ไร ่
๒.๓) ท าไร่ ไร่อ้อย            ครัวเรือน 

                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด            ครัวเรือน 

                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่
ไร่มันส าปะหลัง      1    ครัวเรือน 

      8         ไร่  3,500     กก./ไร่      2,000    บาท/ไร ่    5,400      บาท/ไร ่
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
                   ไร่                 กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ  อื่นๆ โปรดระบุ  
           . 

       ครัวเรือน 
                ไร่       กก./ไร่          บาท/ไร ่       บาท/ไร ่

 
หมู่ที่ 6 บ้านบ่อโบกปูน 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

                   ไร่ 
                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน             ครัวเรือน 
                   ไร่ 

                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๒) ท าสวน สวน   ล าไย     . 3    ครัวเรือน 
22    ไร่  1,000      กก./ไร่   7,400        บาท/ไร ่ 40,000      บาท/ไร ่

สวน  เงาะ                           
. 

....2      ครัวเรือน 

....5     ไร่  ...1,500   กก./ไร่  10,000      บาท/ไร ่ 12,0๐0    บาท/ไร ่
สวน    ทุเรียน             .    14 ครัวเรือน 

    97.75    ไร่   .3,330  กก./ไร่     41,660    บาท/ไร่  500,000    บาท/ไร ่
สวน   ยางพารา           .   144   ครัวเรือน 

4,542.77     ไร่   3  กก./ไร่  45     บาท/ไร ่    75  บาท/ไร ่
๒.๓) ท าไร่ ไร่อ้อย            ครัวเรือน 

                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด            ครัวเรือน 

                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่
 ไร่มันส าปะหลัง          ครัวเรือน 

               ไร่       กก./ไร่          บาท/ไร ่          บาท/ไร ่
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
                   ไร่                 กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
    กล้วยไข่       . 

    1   ครัวเรือน 
   7.75         ไร่   1,000    กก./ไร่   5,000       บาท/ไร ่    20,000   บาท/ไร ่

 
 



๗ 
หมู่ที่ 7 บ้านหินเพลิง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

                   ไร่ 
                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน             ครัวเรือน 
                   ไร่ 

                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๒) ท าสวน สวน   เงาะ     . 1    ครัวเรือน 
8   ไร่  1,500      กก./ไร่   10,000      บาท/ไร่ 12,000      บาท/ไร ่

สวน  ทุเรียน                           
. 

....4      ครัวเรือน 

....40     ไร่  ...3,330   กก./ไร่  41,660      บาท/ไร ่ 500,0๐0    บาท/ไร ่
สวน    ยางพารา             .    28 ครัวเรือน 

   508.22    ไร่   .3 กก./ไร่     45    บาท/ไร ่  75    บาท/ไร ่
สวน   มังคุด           .   2   ครัวเรือน 

15     ไร่   612  กก./ไร่  5,333     บาท/ไร ่
  
14,900บาท/ไร ่

๒.๓) ท าไร่ ไร่อ้อย            ครัวเรือน 
                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด            ครัวเรือน 
                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง          ครัวเรือน 
               ไร่       กก./ไร่          บาท/ไร ่          บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
                   ไร่                 กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
    กล้วยไข่       . 

    3   ครัวเรือน 
   30         ไร่   1,000    กก./ไร่   5,000       บาท/ไร ่    20,000   บาท/ไร ่

 
หมู่ที่ 8 บ้านวังอีแอ่น 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

                   ไร่ 
                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน             ครัวเรือน 
                   ไร่ 

                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๒) ท าสวน สวน   ล าไย     . 3    ครัวเรือน 
45   ไร่  1,000      กก./ไร่   7,400      บาท/ไร ่ 40,000      บาท/ไร ่

สวน  ทุเรียน                           
. 

....5      ครัวเรือน 

....37     ไร่  ...3,330   กก./ไร่  41,660      บาท/ไร ่ 500,0๐0    บาท/ไร ่
สวน    ยางพารา             .    46 ครัวเรือน 

  1014.85    ไร่   .3 กก./ไร่     45    บาท/ไร ่  75    บาท/ไร ่
สวน   ขนุน           .   6   ครัวเรือน 

54    ไร่  1,000      กก./ไร่  3,000     บาท/ไร ่
  
10,000บาท/ไร ่

๒.๓) ท าไร่ ไร่อ้อย            ครัวเรือน 
                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด            ครัวเรือน 
                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง      6    ครัวเรือน 
    54           ไร่     1,000  กก./ไร่       3,000   บาท/ไร ่  10,000      บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
                   ไร่                 กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
    กล้วยไข่       . 

    1   ครัวเรือน 
   2         ไร่   1,000    กก./ไร่   5,000       บาท/ไร ่    20,000   บาท/ไร ่

 
 



๘ 
หมู่ที่ 9 บ้านบ่อมะเดื่อ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

                   ไร่ 
                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน             ครัวเรือน 
                   ไร่ 

                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๒) ท าสวน สวน  ทุเรียน     . 1    ครัวเรือน 
12   ไร่  1,000      กก./ไร่   7,400      บาท/ไร ่ 40,000      บาท/ไร ่

สวน  ยางพารา                          
. 

38      ครัวเรือน 
1259.75     ไร่  ...3,330   กก./ไร่  41,660      บาท/ไร ่ 500,0๐0    บาท/ไร ่

สวน                 .     ครัวเรือน 
      ไร่   . กก./ไร่         บาท/ไร ่      บาท/ไร ่

สวน            .      ครัวเรือน 
   ไร่ ................กก./ไร่       บาท/ไร ่

  
..............บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่ ไร่อ้อย            ครัวเรือน 
                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด            ครัวเรือน 
                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง      3    ครัวเรือน 
    96           ไร่     3,500  กก./ไร่       2,000   บาท/ไร ่  5,400      บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
                   ไร่                 กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
           . 

       ครัวเรือน 
            ไร่       กก./ไร่        บาท/ไร ่      บาท/ไร ่

 
หมู่ที่ 10 บ้านคลองครก 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

                   ไร่ 
                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน             ครัวเรือน 
                   ไร่ 

                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๒) ท าสวน สวน  ยางพารา     . 115    ครัวเรือน 
4313.75  ไร่    3      กก./ไร่   45     บาท/ไร ่      75      บาท/ไร ่

สวน  มังคุด                          
. 

1      ครัวเรือน 
4.02     ไร่  ...612   กก./ไร่  5333      บาท/ไร ่ 14900    บาท/ไร ่

สวน    ทุเรียน         .   1  ครัวเรือน 
  2.0    ไร่   .3330 กก./ไร่   41660      บาท/ไร ่    500000  บาท/ไร ่

สวน    ปาล์มน้ามัน     .    1  ครัวเรือน 
 56  ไร่ 

......2300..........กก./
ไร่    6900   บาท/ไร ่

  
...9700...........บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่ ไร่อ้อย            ครัวเรือน 
                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด            ครัวเรือน 
                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง      1    ครัวเรือน 
    56           ไร่     3500  กก./ไร่       2000   บาท/ไร ่  5400      บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
                   ไร่                 กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
           . 

       ครัวเรือน 
            ไร่       กก./ไร่        บาท/ไร ่      บาท/ไร ่

 
 



๙ 
หมู่ที่ 11 บ้านบ่อชะอม 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

                   ไร่ 
                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน             ครัวเรือน 
                   ไร่ 

                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๒) ท าสวน สวน  ล าไย     . 2    ครัวเรือน 
21     ไร่    1,000    กก./ไร่   7,400     บาท/ไร ่   40,000     บาท/ไร ่

สวน  ยางพารา                          
. 

14      ครัวเรือน 
223.01     ไร่  ...3  กก./ไร่  45      บาท/ไร ่ 75    บาท/ไร ่

สวน    มังคุด         .   2  ครัวเรือน 
  5    ไร่   .612 กก./ไร่   5,333     บาท/ไร ่    14,900  บาท/ไร ่

สวน    ลองกอง     .    1  ครัวเรือน 
1  ไร่ ....700.....กก./ไร่    4,300   บาท/ไร ่

  
...7,800.........บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่ ไร่อ้อย            ครัวเรือน 
                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด            ครัวเรือน 
                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง      1    ครัวเรือน 
    37           ไร่       กก./ไร่          บาท/ไร ่        บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
                   ไร่                 กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
           . 

       ครัวเรือน 
            ไร่       กก./ไร่        บาท/ไร ่      บาท/ไร ่

 
หมู่ที่ 12 บ้านคลองแดง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

                   ไร่ 
                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน             ครัวเรือน 
                   ไร่ 

                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๒) ท าสวน สวน  ล าไย     . 6    ครัวเรือน 
53     ไร่    1,000    กก./ไร่   7,400     บาท/ไร ่   40,000     บาท/ไร ่

สวน  ยางพารา                          
. 

16      ครัวเรือน 
238     ไร่  ...3  กก./ไร่  45      บาท/ไร ่ 75    บาท/ไร ่

สวน    ปาล์มน้ ามัน       . 9  ครัวเรือน 
 134    ไร่   .........กก./ไร่        บาท/ไร ่      บาท/ไร ่

สวน    มังคุด   .    1  ครัวเรือน 
5 ไร่ 612กก./ไร่ 5,333   บาท/ไร่ 

  
14,900บาท/ไร ่

๒.๓) ท าไร่ ไร่อ้อย            ครัวเรือน 
                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด            ครัวเรือน 
                   ไร่                กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง      9    ครัวเรือน 
30           ไร่    3,500   กก./ไร่     2,000     บาท/ไร ่   5,400     บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
                   ไร่                 กก./ไร่                    บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
   กล้วยไข่        . 

   2    ครัวเรือน 
     20       ไร่     1,000  กก./ไร่     5,000   บาท/ไร ่   20,000   บาท/ไร ่

 
 



๑๐ 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

หมู่ที่ 1 บ้านเขากล้วย 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านน้ีมีน้ า
ทางการเกษตรไม่เพียงพอในช่วง

เดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่

ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโปรดระบุสาเหตุ 

๓.๑) ปริมาณน้ าฝน  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน (แห่ง) 
ความเพียงพอของน้ า 

เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี 
เพียงพอ (แห่ง) 

๓.๒) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 ม.ค 
 ก.พ 
 มี.ค 
 เม.ย 
 พ.ค 
 มิ.ย 
 ก.ค 
 ส.ค 
 ก.ย 
 ต.ค 
 พ.ย 
 ธ.ค 

 ๑. แม่น้ า   
 ๒. ห้วย/ล าธาร   
 ๓. คลอง   
 ๔. หนองน้ า/บึง   
 ๕. น้ าตก   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

๓.๓) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 ๑. แก้มลิง   
 ๒. อ่างเก็บน้ า   
 ๓. ฝาย   
 ๔. สระ   
 ๕. คลองชลประทาน   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

 
หมู่ที่ 2 บ้านพวา 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านน้ีมีน้ า
ทางการเกษตรไม่เพียงพอในช่วง

เดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่

ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโปรดระบุสาเหตุ 

๓.๑) ปริมาณน้ าฝน  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน (แห่ง) 
ความเพียงพอของน้ า 

เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี 
เพียงพอ (แห่ง) 

๓.๒) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 ม.ค 
 ก.พ 
 มี.ค 
 เม.ย 
 พ.ค 
 มิ.ย 
 ก.ค 
 ส.ค 
 ก.ย 
 ต.ค 
 พ.ย 
 ธ.ค 

 ๑. แม่น้ า   
 ๒. ห้วย/ล าธาร   
 ๓. คลอง   
 ๔. หนองน้ า/บึง   
 ๕. น้ าตก   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

๓.๓) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 ๑. แก้มลิง   
 ๒. อ่างเก็บน้ า   
 ๓. ฝาย   
 ๔. สระ   
 ๕. คลองชลประทาน   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

 



๑๑ 
หมู่ที่ 3 บ้านเนินจ าปา 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านน้ีมีน้ า
ทางการเกษตรไม่เพียงพอในช่วง

เดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่

ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโปรดระบุสาเหตุ 

๓.๑) ปริมาณน้ าฝน  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน (แห่ง) 
ความเพียงพอของน้ า 

เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี 
เพียงพอ (แห่ง) 

๓.๒) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 ม.ค 
 ก.พ 
 มี.ค 
 เม.ย 
 พ.ค 
 มิ.ย 
 ก.ค 
 ส.ค 
 ก.ย 
 ต.ค 
 พ.ย 
 ธ.ค 

 ๑. แม่น้ า   
 ๒. ห้วย/ล าธาร   
 ๓. คลอง   
 ๔. หนองน้ า/บึง   
 ๕. น้ าตก   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

๓.๓) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 ๑. แก้มลิง   
 ๒. อ่างเก็บน้ า   
 ๓. ฝาย   
 ๔. สระ   
 ๕. คลองชลประทาน   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

 
หมู่ที่ 4 บ้านบ่อไฟไหม ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านน้ีมีน้ า
ทางการเกษตรไม่เพียงพอในช่วง

เดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่

ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโปรดระบุสาเหตุ 

๓.๑) ปริมาณน้ าฝน  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน (แห่ง) 
ความเพียงพอของน้ า 

เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี 
เพียงพอ (แห่ง) 

๓.๒) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 ม.ค 
 ก.พ 
 มี.ค 
 เม.ย 
 พ.ค 
 มิ.ย 
 ก.ค 
 ส.ค 
 ก.ย 
 ต.ค 
 พ.ย 
 ธ.ค 

 ๑. แม่น้ า   
 ๒. ห้วย/ล าธาร   
 ๓. คลอง   
 ๔. หนองน้ า/บึง   
 ๕. น้ าตก   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

๓.๓) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 ๑. แก้มลิง   
 ๒. อ่างเก็บน้ า   
 ๓. ฝาย   
 ๔. สระ   
 ๕. คลองชลประทาน   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

 
 



๑๒ 
หมู่ที่ 5 บ้านเขาฆ้อง 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านน้ีมีน้ า
ทางการเกษตรไม่เพียงพอในช่วง

เดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่

ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโปรดระบุสาเหตุ 

๓.๑) ปริมาณน้ าฝน  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน (แห่ง) 
ความเพียงพอของน้ า 

เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี 
เพียงพอ (แห่ง) 

๓.๒) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 ม.ค 
 ก.พ 
 มี.ค 
 เม.ย 
 พ.ค 
 มิ.ย 
 ก.ค 
 ส.ค 
 ก.ย 
 ต.ค 
 พ.ย 
 ธ.ค 

 ๑. แม่น้ า   
 ๒. ห้วย/ล าธาร   
 ๓. คลอง   
 ๔. หนองน้ า/บึง   
 ๕. น้ าตก   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

๓.๓) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 ๑. แก้มลิง   
 ๒. อ่างเก็บน้ า   
 ๓. ฝาย   
 ๔. สระ   
 ๕. คลองชลประทาน   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

 
หมู่ที่ 6 บ้านบ่อโบกปูน 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านน้ีมีน้ า
ทางการเกษตรไม่เพียงพอในช่วง

เดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่

ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโปรดระบุสาเหตุ 

๓.๑) ปริมาณน้ าฝน  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน (แห่ง) 
ความเพียงพอของน้ า 

เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี 
เพียงพอ (แห่ง) 

๓.๒) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 ม.ค 
 ก.พ 
 มี.ค 
 เม.ย 
 พ.ค 
 มิ.ย 
 ก.ค 
 ส.ค 
 ก.ย 
 ต.ค 
 พ.ย 
 ธ.ค 

 ๑. แม่น้ า   
 ๒. ห้วย/ล าธาร   
 ๓. คลอง   
 ๔. หนองน้ า/บึง   
 ๕. น้ าตก   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

๓.๓) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 ๑. แก้มลิง   
 ๒. อ่างเก็บน้ า   
 ๓. ฝาย   
 ๔. สระ   
 ๕. คลองชลประทาน   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

 
 



๑๓ 
หมู่ที่ 7 บ้านหินเพลิง 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านน้ีมีน้ า
ทางการเกษตรไม่เพียงพอในช่วง

เดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่

ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโปรดระบุสาเหตุ 

๓.๑) ปริมาณน้ าฝน  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน (แห่ง) 
ความเพียงพอของน้ า 

เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี 
เพียงพอ (แห่ง) 

๓.๒) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 ม.ค 
 ก.พ 
 มี.ค 
 เม.ย 
 พ.ค 
 มิ.ย 
 ก.ค 
 ส.ค 
 ก.ย 
 ต.ค 
 พ.ย 
 ธ.ค 

 ๑. แม่น้ า   
 ๒. ห้วย/ล าธาร   
 ๓. คลอง   
 ๔. หนองน้ า/บึง   
 ๕. น้ าตก   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

๓.๓) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 ๑. แก้มลิง   
 ๒. อ่างเก็บน้ า   
 ๓. ฝาย   
 ๔. สระ   
 ๕. คลองชลประทาน   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

 
หมู่ที่ 8 บ้านวังอีแอ่น 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านน้ีมีน้ า
ทางการเกษตรไม่เพียงพอในช่วง

เดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่

ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโปรดระบุสาเหตุ 

๓.๑) ปริมาณน้ าฝน  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน (แห่ง) 
ความเพียงพอของน้ า 

เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี 
เพียงพอ (แห่ง) 

๓.๒) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 ม.ค 
 ก.พ 
 มี.ค 
 เม.ย 
 พ.ค 
 มิ.ย 
 ก.ค 
 ส.ค 
 ก.ย 
 ต.ค 
 พ.ย 
 ธ.ค 

 ๑. แม่น้ า   
 ๒. ห้วย/ล าธาร   
 ๓. คลอง   
 ๔. หนองน้ า/บึง   
 ๕. น้ าตก   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

๓.๓) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 ๑. แก้มลิง   
 ๒. อ่างเก็บน้ า   
 ๓. ฝาย   
 ๔. สระ   
 ๕. คลองชลประทาน   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

 
 



๑๔ 
หมู่ที่ 9 บ้านบ่อมะเดื่อ 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านน้ีมีน้ า
ทางการเกษตรไม่เพียงพอในช่วง

เดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่

ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโปรดระบุสาเหตุ 

๓.๑) ปริมาณน้ าฝน  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน (แห่ง) 
ความเพียงพอของน้ า 

เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี 
เพียงพอ (แห่ง) 

๓.๒) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 ม.ค 
 ก.พ 
 มี.ค 
 เม.ย 
 พ.ค 
 มิ.ย 
 ก.ค 
 ส.ค 
 ก.ย 
 ต.ค 
 พ.ย 
 ธ.ค 

 ๑. แม่น้ า   
 ๒. ห้วย/ล าธาร   
 ๓. คลอง   
 ๔. หนองน้ า/บึง   
 ๕. น้ าตก   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

๓.๓) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 ๑. แก้มลิง   
 ๒. อ่างเก็บน้ า   
 ๓. ฝาย   
 ๔. สระ   
 ๕. คลองชลประทาน   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

 
หมู่ที่ 10 บ้านคลองครก 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านน้ีมีน้ า
ทางการเกษตรไม่เพียงพอในช่วง

เดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่

ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโปรดระบุสาเหตุ 

๓.๑) ปริมาณน้ าฝน  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน (แห่ง) 
ความเพียงพอของน้ า 

เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี 
เพียงพอ (แห่ง) 

๓.๒) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 ม.ค 
 ก.พ 
 มี.ค 
 เม.ย 
 พ.ค 
 มิ.ย 
 ก.ค 
 ส.ค 
 ก.ย 
 ต.ค 
 พ.ย 
 ธ.ค 

 ๑. แม่น้ า   
 ๒. ห้วย/ล าธาร   
 ๓. คลอง   
 ๔. หนองน้ า/บึง   
 ๕. น้ าตก   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

๓.๓) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 ๑. แก้มลิง   
 ๒. อ่างเก็บน้ า   
 ๓. ฝาย   
 ๔. สระ   
 ๕. คลองชลประทาน   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

 
 



๑๕ 
หมู่ที่ 11 บ้านบ่อชะอม 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านน้ีมีน้ า
ทางการเกษตรไม่เพียงพอในช่วง

เดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่

ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโปรดระบุสาเหตุ 

๓.๑) ปริมาณน้ าฝน  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน (แห่ง) 
ความเพียงพอของน้ า 

เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี 
เพียงพอ (แห่ง) 

๓.๒) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 ม.ค 
 ก.พ 
 มี.ค 
 เม.ย 
 พ.ค 
 มิ.ย 
 ก.ค 
 ส.ค 
 ก.ย 
 ต.ค 
 พ.ย 
 ธ.ค 

 ๑. แม่น้ า   
 ๒. ห้วย/ล าธาร   
 ๓. คลอง   
 ๔. หนองน้ า/บึง   
 ๕. น้ าตก   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

๓.๓) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 ๑. แก้มลิง   
 ๒. อ่างเก็บน้ า   
 ๓. ฝาย   
 ๔. สระ   
 ๕. คลองชลประทาน   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

 
หมู่ที่ 12 บ้านคลองแดง 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านน้ีมีน้ า
ทางการเกษตรไม่เพียงพอในช่วง

เดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่

ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโปรดระบุสาเหตุ 

๓.๑) ปริมาณน้ าฝน  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน (แห่ง) 
ความเพียงพอของน้ า 

เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี 
เพียงพอ (แห่ง) 

๓.๒) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 ม.ค 
 ก.พ 
 มี.ค 
 เม.ย 
 พ.ค 
 มิ.ย 
 ก.ค 
 ส.ค 
 ก.ย 
 ต.ค 
 พ.ย 
 ธ.ค 

 ๑. แม่น้ า   
 ๒. ห้วย/ล าธาร   
 ๓. คลอง   
 ๔. หนองน้ า/บึง   
 ๕. น้ าตก   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

๓.๓) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 ๑. แก้มลิง   
 ๒. อ่างเก็บน้ า   
 ๓. ฝาย   
 ๔. สระ   
 ๕. คลองชลประทาน   
 ๖. อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................. 

  

 
 



๑๖ 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา  
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลพวา ประมาณร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 1 นับถือ
ศาสนาอื่นๆ  
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 ป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี จบ.8 (คลองแดง) 
 9.2 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ แร่พลวง,แร่หินปูน และแร่ทองค า 

 
 



๑๗ 
ส่วนที่ 2  

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามท่ีเทศบาลต าบลพวา ได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) , (2558-2560), (2559-2561) ,(2560-2562) อันมีลักษณะเป็น
แผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี โดย
เทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีการจ่ายขาดเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี สามารถสรุปได้ดังนี้ 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี 

บรรจุในเทศบัญญัต ิ
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 92 54 58.70 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 6 6 100.00 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 20 6 30.00 
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24 17 70.83 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 13 9 69.23 
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบริหารการปกครอง 40 25 62.50 

รวม 195 117 60.00 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี 

บรรจุในเทศบัญญัต ิ
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 71 34 47.90 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 6 4 66.67 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 34 9 26.50 
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22 11 50.00 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 16 10 62.50 
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบริหารการปกครอง 37 21 56.76 

รวม 186 89 47.85 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี 

บรรจุในเทศบัญญัต ิ
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 53 9 16.98 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 8 6 45 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 39 6 15.38 
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25 20 80 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 13 9 69.23 
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบริหารการปกครอง 49 34 69.39 

รวม 187 84 44.92 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี 

บรรจุในเทศบัญญัต ิ
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 71 30 42.25 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 8 3 37.50 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 9 5 55.56 
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21 12 57.14 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 11 10 91.00 
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบริหารการปกครอง 42 26 62.00 

รวม 195 86 44.10 

   



๑๘ 
1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามท่ีเทศบาลได้

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 
13 และข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีซึ่ง
แผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบัติ ดังนี ้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557  - 2559) โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน 195  
โครงการ บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ จ านวน 117 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558  - 2560) โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน 186 
โครงการ บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ จ านวน 89 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.85 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559  - 2561)โครงการที่บรรจุในแผน  จ านวน 187 
โครงการ บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ จ านวน 84 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.92 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน 195 
โครงการ บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ จ านวน 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  44.10 

1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจ าปีเชิงคุณภาพ  การพัฒนาเทศบาลต าบลพวา ในรอบปี 
พ.ศ.2559 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดยพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากที่สุดตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้และมีการประสานแผนงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจ าแนกตามสาขาการพัฒนา 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน ระบบน้ า ไฟฟ้า และ
อาคารรวมไปถึงการจราจร ไฟฟ้า และการสื่อสาร  อีกท้ังการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารต่างๆ  ตลอดจนการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และเพ่ือการเกษตร 

2. ด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ไดส้่งเสริมการประกอบอาชีพ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. ด้านการศึกษา ได้มกีารส่งเสริมการศึกษา สื่อการเรียน และเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
4. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้มีการส่งเสริมสุขภาพ ของประชาชน 

การป้องกันและควบคุมโรคระบาดตลอดจนการส่งเสริมใหอ้นุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านสังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม  ได้มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม ศาสนา 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
6. ด้านการบริหาร การปกครอง ได้มีการการพัฒนาประสิทธิภาพด้านบุคลากร 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลท่ีส าคัญ  ภัยแล้ง เช่น สระน้ าสาธารณะ คลองสาธารณะ หรือฝายกักเก็บน้ า เกิดแห้งแล้ง

ในช่วงฤดูร้อน และภัยช้างป่า คือ ช้างป่าออกมากินและท าลายพืชผลทางการเกษตรของประชาชน 
2.2 ผลกระทบ  ภัยแล้ง ผลกระทบ คือ ประชาชนไม่มีน้ าใช้อุปโภค - บริโภค ในช่วงฤดูร้อน และภัยช้างป่า 

ผลกระทบ คือ ท าให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว ไม่กล้าที่จะออกมากรีดยางพารา หรือใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข 
 
 
 
 



๑๙ 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
 3.1 ปัญหาด้านภัยแล้ง 
 - ปัญหา คือ แหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการ อุปโภค - บริโภค และการเกษตร 
 - แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่  

1) บริการจัดส่งน้ า โดยใช้รถบรรทุกจากเทศบาลต าบลพวา ออกแจกจ่ายน้ าตามครัวเรือนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 
2) ขุดลอกสระน้ า คลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ เพื่อให้สามารถรองรับน้ าในปริมาณที่มากข้ึน รวมไปถึงการ

หาพื้นที่สาธารณะ เพื่อท าการขุดสระสาธารณะ 
3) สร้างอ่างเก็บน้ าพวาใหญ่ ซึ่งสามารถคุมพ้ืนที่หลายหมู่บ้าน เช่น หมู่ที่ 1  , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 11 และ 

12 เป็นต้น ทั้งนี้ ในหมู่อื่นๆ ยังมีอ่างประเกตที่ยังสามารถรองรับปริมาณน้ าจ านวน อาจแก้ไขปัญหาภัยแล้งในอนาคต
ได้อย่างดี 

3.2 ปัญหาด้านภัยช้างป่า  
- ปัญหา คือ ช้างป่าออกมากินและท าลายพืชผลทางการเกษตรของประชาชน จนท าให้ประชาชนเกิดความ

หวาดกลัว และไม่กล้าที่จะออกมากรีดยางพารา หรือใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข 
- แนวทางการแก้ไขปัญหา  ได้แก่ ก่อสร้างรั้วกันช้าง เพ่ือให้การแบ่งแยก ระหว่างคนกับช้าง โดยการสร้างรั้วที่

ถาวร และภายในรั้วจะปลูกพืชผลทางการเกษตร ไว้ส าหรับเลี้ยงช้าง เพื่อไม่ให้ช้างออกมากินหรือท าลายพืชผลทางการเกษตร
ของประชาชนได้อีก และเพ่ือเปลี่ยนจาวิกฤตให้เป็นโอกาส อาจจะเปิดให้เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมช้างป่า และให้นักศึกษา ได้มาศึกษาพฤติกรรม ของช้างป่า 



20 
ส่วนที่ 3  

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย 

และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ อ้านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงข่าย

บริการพื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์โครงข่ายการคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่ให้มากขึ้น 

สนับสนุนการเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก รวมทั้งดึงดูดการลงทุนมาสู่พ้ืนที่  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ

ความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต และค้านึง ถึงผลกระทบทางสังคม

และสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกัน และบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ปราศจากมลภาวะและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ การตลาด และโลจิสติกส์ ให้ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต และการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและ     เครื่องประดับ เพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 อ้านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพื้นฐาน

เขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และ

กิจกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือให้มีความหลากหลายเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ 

สร้างรายได้ และด้าเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลกันและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์  มีสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยเป็น
เมืองเกษตรกรรมและเป็นแหล่งผลิตสินค้าพ้ืนเมืองที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมและการกีฬาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการปกครอง 
2.3 เป้าประสงค์ 
1. มีแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร การบริโภคและการอุปโภคอย่างเพียงพอ 
2. ลดปริมาณครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ลง 
3. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไป-มา 
4. ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารบ้านเมืองทันเหตุการณ์ 
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. ประชาชนมีรายได้จากการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองและผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
8. มีสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา ให้กับเยาวชนเพื่อลดปัญหาเยาวชนติดยาเสพติด 
2.4 ตัวช้ีวัด 
1) ดัชนีความสงบสุขสัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่ได้ประสบปัญหาร้อยละ 10 
2) อัตราการเจริญเติบโตทางคมนาคม ที่เข้าถึง 
2.5 ค่าเป้าหมาย วัดจากจ้านวนโครงการในแต่ละปี โดยนับเป็นจ้านวนครั้งต่อปี 
2.6 กลยุทธ์ 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้้า  
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2. พัฒนาระบบจราจร ไฟฟ้า การสื่อสาร 
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารต่างๆ 
4. พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้ 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน 
8. ส่งเสริมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
9. ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชาชน 
10. ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
11. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
12. ส่งเสริมด้านสังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 
13. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
14. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
15. ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ พัฒนาสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพ น้้าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ

ความปลอดภัยแก่ประชาชน และส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองแก่เกษตรกรรม อีกทั้งส่งเสริมด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  โดยน้าเอาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.      ในเขตจังหวัด มาเป็น
กรอบในการสร้าง และเครื่องมาในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือให้เกิดสอดคล้อง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต้าบลพวา มีความเชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ 5 ด้านการส่งเสริมบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 อ้านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาจรฐาน รองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าชายแดน สู่ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเที่ยวของเทศบาลต้าบลพวา มีความ
เชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชน 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว และ 7 ด้านการสร้างความเชื่อมโยง
กับประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีความเชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือให้
มีความหลากหลายเชื่อโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมโลก และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และด้าเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้
อย่างเกื้อกูลกันและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลต้าบลพวา มี
ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้าน
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับ
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และด้าเนินวิถีชีวิตอยู่
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ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลกันและยั่งยืน และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการปกครอง มีความเชื่อโยงกับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบายการพัฒนาของ
รัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจน  การประกาศสงครามกับยาเสพติด การประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการ
แก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งจังหวัดจันทบุรี ได้เน้นการแก้ปัญหาความยากจน โดยการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต
ตกต่้า ส่งเสริมชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้มุ่งเน้นเรื่องสิทธิท้ากินของราษฎรในพ้ืนที่  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ให้เพียงพอแก่ความต้องการของราษฎร  เทศบาลต้าบลพวาซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้าสวนยางพารา  
และท้าสวนผลไม้เป็นอาชีพหลัก 

S = STRENGTH จุดแข็งของเทศบาลต าบลพวา 
1. พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูกยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของต้าบล 
2. มีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ พันธ์พืช พันธ์สัตว์ค่อนข้างสมบูรณ์ 
3. มีพ้ืนที่เกษตรกรรม 
4. ประชาชน ชุมชนให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบติดตามการด้าเนินการของเทศบาลต้าบล 
W = WEAKNESS จุดอ่อนของเทศบาลต าบลพวา 
1. การบุกรุกท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธ์พืช 
2. การไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ท้ากิน 
3. บุคลากรของเทศบาลต้าบลยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายทีเก่ียวข้อง 
4. ถนนหนทางส่วนมากยังเป็นถนนดินลูกรัง การติดต่อเป็นไปด้วยความยากล้าบาก 
5. บุคลากรของเทศบาลต้าบลโอนย้ายบ่อยท้าให้ขาดความต่อเนื่อง 
6. การบริการทางการแพทย์ยังไม่ทั่วถึง 
7. งบประมาณในการบริหารไม่เพียงพอ 
O = OPPORTUNITY โอกาสของเทศบาลต าบลพวา 
1. พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. เป็นแหล่งวัตถุดิบการผลิตยางพาราและส่งไม้ยางพารา 
3. ส่งเสริมการปลูกยางพาราและผลไม้ 
4. พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อหล่อเลี้ยงพ้ืนที่ด้านการเกษตร 
T = THREAT ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัดของเทศบาลต าบลพวา 
1. ประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝง 
2. ปัญหาเรื่องหนี้สินภายในครัวเรือน 
3. ปัญหาการใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้าเป็นจ้านวนมาก 
4. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ประชากรในพ้ืนที่มีอัตราการศึกษาต่อในระดับต่้า    
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่

จะช่วยใหเ้ทศบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด้าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง
และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้เทศบาลน้ามาตัดสินใจ ก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะอย่างสูงสุด 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพวา (พ.ศ.๒๕61 – 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ยุทธศาสตร์ชาติ    
๒๐  ปี 

6 ยุทธศาสตร์ 

 

 
ยุทธศาสตร ์
ความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร ์
การสร้าง

ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร ์
การสร้างโอกาสความ

เสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร ์
การสร้างการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์
การปรับสมดุล 
พัฒนาระบบ 
การบริหาร 

จัดการภาครัฐ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

10 ยุทธศาสตร์ 
 

 

ยุทธศาสตร ์
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย์ 

 

ยุทธศาสตร ์
การสร้างความ 

เป็นธรรมลดความ
เลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร ์
การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร ์
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร ์
การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือ 

การพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคงและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร ์
การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

และธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโล

จิสติกส์ 

 

ยุทธศาสตร ์
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

 
ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการต่างประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

และภูมิภาค 

ยท.01 
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 ยุทธศาสตร์ 
 จังหวัดจันทบุรี 
 6 ยุทธศาสตร์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 
พัฒนาประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร 
และคุณภาพผลิตภัณฑ ์

ให้ได้มาตรฐานสอดคล้อง
กับความต้องการทั้งในและ

ต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 
ยกระดับมาตรฐาน 

การผลิตและการตลาดของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและ

เครื่องประดับให้ม ี
ขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 
อ านวยความสะดวกด้าน

การค้า การลงทุน และการ
ท่องเท่ียว รวมท้ังจัดเตรียม

ระบบโครงข่ายบริการ
พ้ืนฐานเขต 

เศรษฐกิจชายแดนให้ได้
มาตรฐานและเชื่อมโยง 
กับประชาคมอาเซียน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 
สร้างมูลค่าเพ่ิมทาง 

การท่องเท่ียว โดยการ
ปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว กิจกรรมการ

ท่องเท่ียว และสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้าน 

การท่องเท่ียวให้เพียงพอ
และได้มาตรฐานในระดับ

นานาชาติ 
 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 
6 ยุทธศาสตร์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับการพัฒนากลุ่ม 
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่

จังหวัดชลบุรีและระยอง
ให้เป็นฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมสีเขียว 
ชั้นน าในอาเซียน 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา การผลิต

อาหารและสินค้าเกษตร 
ให้ได้คุณภารมาตรฐาน 
มีความทันสมัยและ 

เป็นสากล เพ่ือให้เป็นฐาน
การผลิตและจ าหน่าย

ผลไม้ ประมง และปศุสัตว์ 
เพ่ือการส่วนออก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ

กิจกรรมการท่องเท่ียว 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ชายทะเลนานาชาติ  
เชิงนิเวศ เชิงเกษตร  

เชิงสุขภาพ และ 
การท่องเท่ียวโดยชุมชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
บริเวณชายแดนให้เป็น
ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ให้เจริญเติบโต 
อย่างย่ังยืนและเกิดผล 

ที่เป็นรูปธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปกป้องและฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความ

หลากหลายอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติ และมีการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

ก่อให้เกิดความสมดุล 
ต่อระบบนิเวศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 
ยกระดับมาตรฐานการให้

บริหารด้านการศึกษา
พัฒนาอาชีพ และบริการ
สุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  

และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน  

โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
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 ยุทธศาสตร์ 
 การพัฒนา 
 ของ อปท. 

 ในเขตจังหวัด 
 9 ยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร ์
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการบริหารจัดการ

และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการส่งเสริมการ
ลงทุน พานิชยกรรม 

การเกษตร และ 
การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  

สืบสาน ศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีตประเพณี  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์
การสร้างความเชื่อมโยง
กับประเทศกลุ่มอาเซียน

เพ่ือความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร ์
การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต
คอร์รับชั่นอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร ์
การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา อปท. 
4 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 

ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม     

และท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และเศรษฐกิจ 
สาธารณสุข 
ทรัพยากร  

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ

ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย การบริหาร

และการปกครอง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
 
 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา อปท. 
4 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 

ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม     

และท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และเศรษฐกิจ 
สาธารณสุข 
ทรัพยากร  

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ

ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย การบริหาร

และการปกครอง 

มีแหล่งน้ า
เพ่ือ
การเกษตร 
การบริโภค
และการ
อุปโภค
อย่าง
เพียงพอ 

ลดปริมาณ
ครัวเรือนที่
ไม่มีไฟฟ้า
ใช้ลง 

เส้นทาง
คมนาคมมี
ความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสัญจร
ไป-มา 

ประชาชน
ได้รับรู้
ข่าวสาร
บ้านเมือง
ทัน
เหตุการณ์ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
อนามัยท่ี
สมบูรณ์ 
แข็งแรง 

ประชาชนมี
รายได้จาก
การผลิต
สินค้า
พ้ืนเมือง
และผลผลิต
ทางการ
เกษตร
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

เป้าประสงค์ 
8 เป้าประสงค์ 

มีสนามกีฬา 
อุปกรณ์
กีฬา ให้กับ
เยาวชน
เพ่ือลด
ปัญหา
เยาวชนติด
ยาเสพติด 
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กลยุทธ์ที่ 1 
ก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา ถนน 

สะพาน ท่อระบาย
น้ า    

 

กลยุทธ ์
16 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาระบบจราจร 
ไฟฟ้า การสื่อสาร 

กลยุทธ์ที่ 3 
ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร

ต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค 

และการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 5 
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ และยกระดับ

รายได้ 

กลยุทธ์ที่ 6 
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ที่ 7 
ส่งเสริมการศึกษา 

และสื่อการเรียนการ
สอน 

กลยุทธ์ที่ 8 
ส่งเสริมช่องทางใน

การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่

ประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 9 
ส่งเสริมสุขภาพ และ

อนามัยของ
ประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 10 
ป้องกัน และควบคุม
การแพร่ระบาดของ

โรค 

กลยุทธ์ที่ 11 
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 12 
ส่งเสริมด้านสังคม 

ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 13 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชน ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ป่วย

เอดส์ 

กลยุทธ์ที่ 14 
พัฒนาประสิทธิภาพ

บุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 15 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 



 

 

 
29 

29 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธท่ี๑๑ 
 

กลยุทธท่ี ๑๒ 
 

กลยุทธท่ี๑๐  

แผนงานท่ี ๘ 

 

แผนงานท่ี ๙ 
จ านวน ๕
โครงการ 

 

จ านวน ๑๓ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๒ 
โครงการ 

 

 

แผนงานท่ี ๙ 

 
เป้าประสงค ์

แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร การบริโภคและการอุปโภคอย่างเพียงพอ  ลดปริมาณครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ลง  
เส้นทางคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไป-มา  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
และมีรายได้จากการผลิตสินค้าพื้นเมืองและผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น  มีสนามกีฬาอุปกรณ์กีฬาให้กับ

เยาวชนเพื่อลดปัญหาเยาวชนติดยาเสพติด 
 

 
 
 
 

 โครงการ 
/กิจกรรม 

จ านวน 1 โครงการ 

แผนงานด้านอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

จ านวน 196 โครงการ 

แผนงานการเกษตร 

จ านวน 22 โครงการ 

 
เป้าประสงค ์

แผนงาน แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม         
และท่องเที่ยว 

 

ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารบ้านเมืองทันเหตุการณ์ 

โครงการ 
/กิจกรรม 

จ านวน 6 โครงการ 

แผนงานการศึกษา 
 

จ านวน 3 โครงการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

จ านวน 11 โครงการ 

แผนงานด้านอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 

จ านวน 11 โครงการ 
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เป้าประสงค ์

แผนงาน แผนงานการเกษตร 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข           
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง  มีรายได้จากการผลิตสินค้าพื้นเมืองและผลผลิตทางการเกษตร
เพิ่มขึ้น  และมีสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา ให้กับเยาวชนเพื่อลดปัญหาเยาวชนติดยาเสพติด 

 
 
 
 
 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

จ านวน 3 โครงการ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

จ านวน 1 โครงการ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 

จ านวน 5 โครงการ 

แผนงานงบกลาง 

จ านวน 4 โครงการ 

 
เป้าประสงค ์

แผนงาน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย           

การบริหารและการปกครอง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
 
 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

 

จ านวน 6 โครงการ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

จ านวน 3 โครงการ 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy  Map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลพวา 
Strategy  Map 

มีสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
ความปลอดภัยเป็นเมืองเกษตรกรรมและเป็นแหล่งผลิตสินค้าพ้ืนเมืองที่มี

คุณภาพ ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมและการกีฬาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 

 

ยท.02 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา อปท. 
4 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 

ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม     

และท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และเศรษฐกิจ 
สาธารณสุข 
ทรัพยากร  

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ

ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย การบริหาร

และการปกครอง 

มีแหล่งน้ า
เพ่ือ
การเกษตร 
การบริโภค
และการ
อุปโภค
อย่าง
เพียงพอ 

ลดปริมาณ
ครัวเรือนที่
ไม่มีไฟฟ้า
ใช้ลง 

เส้นทาง
คมนาคมมี
ความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสัญจร
ไป-มา 

ประชาชน
ได้รับรู้
ข่าวสาร
บ้านเมือง
ทัน
เหตุการณ์ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
อนามัยท่ี
สมบูรณ์ 
แข็งแรง 

ประชาชนมี
รายได้จาก
การผลิต
สินค้า
พ้ืนเมือง
และผลผลิต
ทางการ
เกษตร
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

เป้าประสงค์ 
8 เป้าประสงค์ 

มีสนามกีฬา 
อุปกรณ์
กีฬา ให้กับ
เยาวชน
เพ่ือลด
ปัญหา
เยาวชนติด
ยาเสพติด 
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เป้าประสงค์ท่ี ๕ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
 
 

 

แผนงาน 

 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

 

แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

 

 

แผนงานการศึกษา 
 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

 

แผนงาน
การเกษตร 

 

 

แผนงานงบกลาง 

กลยุทธ์ที่ 1 
ก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
ถนน สะพาน ท่อระบาย

น้ า    

 

กลยุทธ์ 
15 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาระบบจราจร 
ไฟฟ้า การสื่อสาร 

กลยุทธ์ที่ 3 
ก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซมอาคารต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 5 
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ และยกระดับ

รายได้ 

กลยุทธ์ที่ 6 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 7 
ส่งเสริมการศึกษา และ
สื่อการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 8 
ส่งเสริมช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่

ประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 9 
ส่งเสริมสุขภาพ และ
อนามัยของประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 10 
ป้องกัน และควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรค 

กลยุทธ์ที่ 11 
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 12 
ส่งเสริมด้านสังคม 

ศาสนา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 13 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

กลยุทธ์ที่ 14 
พัฒนาประสิทธิภาพ

บุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 15 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาล

ต าบลพวา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561  2562  2563  2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3     
อ านวยความสะดวก
ด้านการค้า การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการท่องเที่ยว
และกีฬาโดยการ
ปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
อย่างเป็นธรรมและ
ย่ังยืน   

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์ที ่3 
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 
ด้านการส่งเสริม
การลงทุน    
พาณิชยกรรม 
การเกษตร      
และการท่องเที่ยว 
 
ยุทธศาสตร์ที ่5 
ด้านการส่งเสริม
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 

ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม และ

ท่องเที่ยว 
 
 
 
 

 

มีแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 
การบริโภค
และการ
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 
 
ลดปริมาณ
ครัวเรือนที่ไม่
มีไฟฟ้าใช้ลง 
 
 
เส้นทาง
คมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 
 
ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสาร
บ้านเมืองทัน
เหตุการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 25
ของครัวเรือน
มีน้ าอุปโภค - 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

 
 

ร้อยละ 25
ของครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 
 
ร้อยละ 25
ของครัวเรือน
มีการสัญจรที่
สะดวกและ
รวดเร็ว 
 
ร้อยละ 25
ของครัวเรือน
ได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 4 โครงการ 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 โครงการ 
 
 
 
 

ปีละ 10 โครงการ 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค และ
การเกษตร 
 
 
 
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา ถนน/สะพาน/
ท่อระบายน้ าจราจร  ไฟฟ้า  
การสื่อสาร 

 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา ถนน/สะพาน/
ท่อระบายน้ าจราจร  ไฟฟ้า  
การสื่อสาร 
 

 
ส่งเสริมการศึกษา และสื่อ
การเรียนการสอนและ
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 

 

ขุดลอก/ขุด
สระน้ า
สาธารณะ 
 
 
 
 
ขยายเขต
ไฟฟ้า 
 
 
 
ก่อสร้างถนน 
คสล./ลูกรัง/
ลาดยาง 
 
 
 
จัดท าสื่อ
ประชา  
สัมพันธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา/
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบจ./กรม
ชลประทาน 

อบจ./ 
 
 
 
 

การไฟฟ้าส่วน  
ภูมิภาค 

 
 
 

อบจ./แขวง
ทางหลวง
ชนบท 

แบบ ยท.03 
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 ยุทธศาสตร์ที ่6 
ด้านการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที ่8 
ด้านการป้องกัน
และปราบปราม
ทุจริตคอร์รัปชั่น
อย่างย่ังยืน 

 
ยุทธศาสตร์ที ่9 
ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และเศรษฐกิจ 
สาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัย การบริหาร

และการปกครอง 
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
อนามัยที่
สมบูรณ์ 
แข็งแรง 
 
 
 
ประชาชนมี
รายได้จากการ
ผลิตสินค้า
พื้นเมืองและ
ผลผลิต
ทางการเกษตร
เพิ่มขึ้น 
 
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 
 
มีสนามกีฬา 
อุปกรณ์กีฬา 
ให้กับเยาวชน
เพื่อลดปัญหา
เยาวชนติดยา
เสพติด 
 

ร้อยละ 25
ของครัวเรือน
มีสุขภาพที่ด ี
 
 
 
 
 
ร้อยละ 25
ของครัวเรือน
มีรายได้ที่
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
ร้อยละ 25
ของครัวเรือน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 
ปัญหายาเสพ
ติดลดลง ร้อย
ละ 10 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 2 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมสุขภาพ  และอนามัย
ของประชาชนป้องกัน  
ควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรค อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
และยกระดับรายได้และการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมด้านสังคมศาสนา  
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตประชาชน  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส ์
 
 
ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม
อาคารต่างๆ 

 

จัดโครงการ
อบรม/
รณรงค์/
ส่งเสริม
สุขภาพ 
 
 
 
จัดโครงการ
อบรม/ให้
ความรู ้
 
 
 
 
 
จัดโครงการ
อบรม/
กิจกรรมให้
ความรู ้
 
 
 
 
ก่อสร้างลาน
กีฬา/จัดหา/
ซ้ือ อุปกรณ์
กีฬา 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง/
ส านักปลัด 
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ส่วนที่ ๔ 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง 
อบจ/แขวงทาง
หลวงชนบท/   
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค การเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
กองช่าง 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 

และท่องเที่ยว 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษา 
จังหวัดจันทบุรี 

บริการชุมชน
และสังคม 

ศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
กองการศึกษา 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองการศึกษา 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองการศึกษา 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและเศรษฐกิจ 
สาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักปลัด 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด 
บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข ส านักปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
ส านักปลัด 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด 
การด าเนินงาน

อ่ืน 
งบกลาง ส านักปลัด 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย การบริหารและการ
ปกครอง 

บริหารทั่วไป 
การรักษาความ

สงบภายใน 
ส านักปลัด 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 

 
 

 



 



 
 
 

แบบ ผ. 07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
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แบบ ผ. 07

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 2 140,000 2 140,000 2 140,000 2 140,000 8 560,000
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 216 274,322,300 216 274,209,800 216 274,209,800 216 274,209,800 864 1,096,951,700

1.3 แผนงานการเกษตร 24 3,700,000 24 3,700,000 24 3,700,000 24 3,700,000 96 14,800,000
รวม 242 278,162,300 242 278,049,800 242 278,049,800 242 278,049,800 968 1,112,311,700

2.1 แผนงานการศึกษา 6 10,050,000 6 10,050,000 6 10,100,000 6 10,100,000 24 40,300,000
2.2 แผนงานศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 4 115,000 4 115,000 4 115,000 4 115,000 16 460,000
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 4 200,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 16 800,000
2.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 7 1,030,000 7 1,030,000 7 1,030,000 7 1,030,000 28 4,120,000

รวม 21 11,395,000 21 11,395,000 21 11,445,000 21 11,445,000 84 45,680,000

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

ป ี2564
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

ยทุธศาสตร์
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และทอ่งเทีย่ว

ป ี 2561 ป ี2562 ป ี2563 รวม
เทศบาลต าบลพวา

งบประมาณ
(บาท)

36
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แบบ ผ. 07

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

ป ี2564
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

ยทุธศาสตร์
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ป ี 2561 ป ี2562 ป ี2563 รวม
เทศบาลต าบลพวา

งบประมาณ
(บาท)

3.1 แผนงานสาธารณสุข 1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 4 320,000

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000

3.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 13 610,000 13 610,000 13 610,000 13 610,000 52 2,440,000

3.4 แผนงานการเกษตร 2 110,000 2 110,000 2 110,000 2 110,000 8 440,000

3.5 แผนงานงบกลาง 4 11,334,960 4 11,346,400 4 11,436,000 4 11,436,000 16 45,553,360

รวม 21 12,154,960 21 12,166,400 21 12,256,000 21 12,256,000 84 48,833,360

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 120,000 3 120,000 3 120,000 3 120,000 12 480,000
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 584,000 6 584,000 6 584,000 6 584,000 24 2,336,000

รวม 9 704,000 9 704,000 9 704,000 9 704,000 36 2,816,000

รวมโครงการ/จ านวนเงนิทัง้สิ้น 293 302,416,260 293 302,315,200 293 302,454,800 293 302,454,800 1172 1,209,641,060

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การบริหารและการปกครอง
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายเขากล้วย - หินดาษ สะดวก ปลอดภยั ในการ 6.00 ม.ระยะทาง80.00 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่1 คมนาคม ม. หนา 0.15 ม.พร้อมลง คมนาคมทีส่ะดวกสัญจร ไป-มา

ลูกรังตบแต่งไหล่ทาง รวดเร็ว
ขา้งละ 0.50 ม. หรือรวม
พืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 480 ตร.ม.

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายเขาก าจัด - อ่างคลองเขา สะดวก ปลอดภยั ในการ 4.00 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่1 คมนาคม 120.00 ม.หนา0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวกสัญจร ไป-มา

พร้อมลงลูกรังตบแต่ง รวดเร็ว
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
หรือพืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีต

ไม่น้อยกวา่ 480 ตร.ม.

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ด้านการส่งเสริมบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 อ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว รวมทัง้จัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพ้ืนฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาจรฐาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน
    สู่ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล.สายซับใน 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายซับใน สะดวก ปลอดภยั ในการ หมูท่ี ่1 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่1 คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว
4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล.สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายวดัเขาก าจัด หมู่ที ่1 สะดวก ปลอดภยั ในการ วดัเขาก าจดั หมูท่ี ่1 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว
5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล.สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายเขากล้วย - มะขามคู่ สะดวก ปลอดภยั ในการ เขากล้วย - มะขามคู่ ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่1 คมนาคม หมูท่ี ่1 คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว
6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล.สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนึ่งเดียว - หินดาด สะดวก ปลอดภยั ในการ หนึง่เดียว - หนิดาด ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่1 คมนาคม หมูท่ี ่1 คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว

7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล. สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายเขากล้วย - อ าเภอ สะดวก ปลอดภยั ในการ เขา้กล้วย - อ าเภอ ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
แก่งหางแมว หมู่ที ่1 คมนาคม แกง่หางแมว หมูท่ี ่1 คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

8 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายคงคา - คลองตาบาล สะดวก ปลอดภยั ในการ 5.00 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่2 คมนาคม 95.00 ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวกสัญจร ไป-มา

พร้อมลงลูกรังตบแต่ง รวดเร็ว
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
หรือรวมพืน้ทีผิ่วจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
475 ตร.ม.

9 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดกวา้ง 4 ม.ระยะทาง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายกลุ่มส่วย-ถ้ าแสงเทียน สะดวก ปลอดภยั ในการ 70 ม. หนา 0.15 ม. (179,000) ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่2 คมนาคม พร้อมลงลูกรังตบแต่ง คมนาคมทีส่ะดวกสัญจร ไป-มา

ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. รวดเร็ว
หรือรวมพืน้ทีผิ่วจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
280 ตร.ม.

10 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล. ในพืน้ที่ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที ่2 สะดวก ปลอดภยั ในการ หมูท่ี ่2 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวกสัญจร ไป-มา
รวดเร็ว
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอยตามน หมู่ที ่3 สะดวก ปลอดภยั ในการ 4.00 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม 120.00 ม.หนา0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวกสัญจร ไป-มา
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง รวดเร็ว
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
หรือรวมพืน้ทีผิ่วจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.

12 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดกวา้ง 4 ม.ระยะทาง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายเนินจ าปา - เขาฆ้อง สะดวก ปลอดภยั ในการ 120 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่3 คมนาคม พร้อมลงลูกรังตบแต่ง คมนาคมทีส่ะดวกสัญจร ไป-มา

ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. รวดเร็ว
หรือรวมพืน้ทีผิ่วจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม. 

13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอยเขาล้าน หมู่ที ่3 สะดวก ปลอดภยั ในการ 4.00 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม 120.00 ม.หนา0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวกสัญจร ไป-มา
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง รวดเร็ว
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
หรือรวมพืน้ทีผิ่วจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

14 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล. บริเวณ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอยบ่อมะนาว หมู่ที ่3 สะดวก ปลอดภยั ในการ ซอยบ่อมะนาว หมูท่ี ่3 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

15 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดวา้ง 4 ม. ระยะทาง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอยคลองพลอย หมู่ที ่4 สะดวก ปลอดภยั ในการ 120 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม พร้อมลงลูกรังตบแต่งไหล่ คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
ทาง ข้างละ 0.50 ม. หรือ รวดเร็ว
รวมพืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีต

ไม่น้อยกวา่ 480 ตร.ม.

16 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล. บริเวณ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายเขาช่องลม หมู่ที ่4 สะดวก ปลอดภยั ในการ สายเขาช่องลม หมูท่ี ่4 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

18 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล. บริเวณ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอยคลองทอง หมู่ที ่4 สะดวก ปลอดภยั ในการ ซอยคลองทอง หมูท่ี ่4 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

19 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล. บริเวณ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอยบ่อยาง หมู่ที ่4 สะดวก ปลอดภยั ในการ ซอยบ่อยาง หมูท่ี ่4 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

20 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล. บริเวณ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอยสวนป่า หมู่ที ่4 สะดวก ปลอดภยั ในการ ซอยสวนป่า หมูท่ี ่4 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

21 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล. บริเวณ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอยบ้านดาบเฟือ่ง สะดวก ปลอดภยั ในการ ซอยสวนป่า หมูท่ี ่4 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่4 คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว
22 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดกวา้ง 5 ม. ระยะทาง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายเขาฆ้อง หมู่ที ่5 สะดวก ปลอดภยั ในการ 95 ม.หนา 0.15 ม.พร้อม ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม ลงลูกรังตบแต่งไหล่ทาง คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

ขา้งละ 0.50 ม. หรือรวม รวดเร็ว
พืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 475 ตร.ม.

43



44

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

23 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอย 3 หมู่ที ่5 สะดวก ปลอดภยั ในการ 5.00 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม 100.00 ม.หนา 0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง รวดเร็ว
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
หรือรวมพืน้ทีผิ่วจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
500 ตร.ม.

24 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอย 1 หมู่ที ่5 สะดวก ปลอดภยั ในการ 5.00 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม 100.00 ม.หนา 0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง รวดเร็ว
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
หรือรวมพืน้ทีผิ่วจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
500 ตร.ม.

25 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล. ในพืน้ที่ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที ่5 สะดวก ปลอดภยั ในการ หมูท่ี ่5 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

26 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
อ่างใจกล้า หมู่ที ่6 สะดวก ปลอดภยั ในการ 5.00 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม 100.00 ม.หนา 0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง รวดเร็ว
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
หรือรวมพืน้ทีผิ่วจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
500 ตร.ม.

27 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายคอกแพะ หมู่ที ่7 สะดวก ปลอดภยั ในการ 5.00 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม 100.00 ม. หนา0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง รวดเร็ว
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
หรือรวมพืน้ทีผิ่วจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
500 ตร.ม.

28 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายคลองหินเพลิง สะดวก ปลอดภยั ในการ 5.00 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่7 คมนาคม 100.00 ม.หนา 0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

พร้อมลงลูกรังตบแต่ง รวดเร็ว
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
รวมพืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีต

ไม่น้อยกวา่ 500 ตร.ม.
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

29 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล. สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายคลองตาบาล หมู่ที ่7 สะดวก ปลอดภยั ในการ คลองตาบาล หมูท่ี ่7 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

30 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล. สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายคลองงูเหลือม สะดวก ปลอดภยั ในการ สายคลองงูเหลือม ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่7 คมนาคม หมูท่ี ่7 คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว
31 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายวงัอีแอ่น - เขากล้วย สะดวก ปลอดภยั ในการ 6.00 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่8 คมนาคม 80.00 ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

พร้อมลงลูกรังตบแต่ง รวดเร็ว
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
รวมพืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีต

ไม่น้อยกวา่ 480 ตร.ม.
32 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายวงัอีแอ่น - พวา สะดวก ปลอดภยั ในการ 6.00 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่8 คมนาคม 80.00 ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

พร้อมลงลูกรังตบแต่ง รวดเร็ว
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
หรือรวมพืน้ทีผิ่วจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.

46



47

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

33 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอยสตรีแม่บ้าน สะดวก ปลอดภยั ในการ 4.00 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่8 คมนาคม 120.00 ม.หนา 0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

พร้อมลงลูกรังตบแต่ง รวดเร็ว
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
รวมพืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีต

ไม่น้อยกวา่ 480 ตร.ม.
34 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล. สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหน้าโรงเรียน สะดวก ปลอดภยั ในการ สายหน้าโรงเรียน ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
บ้านวงัอีแอ่น หมู่ที ่8 คมนาคม หมูท่ี ่8 คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว
35 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล. สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยหินรู หมู่ที ่8 สะดวก ปลอดภยั ในการ ซอยหนิรู หมูท่ี ่8 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว
36 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล. ในพืน้ที่ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที ่9 สะดวก ปลอดภยั ในการ หมูท่ี ่9 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว
37 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ่อมะเด่ือ - เฃาไผ่ สะดวก ปลอดภยั ในการ 5 ม. ระยะทาง 200 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
3 แยก หน้าบ้านผู้ใหญ่ คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
หมู่ที ่9 รวดเร็ว
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

38 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดกวา้ง 4 ม.ระยะทาง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายบ่อมะเด่ือ - เฃาไผ่ สะดวก ปลอดภยั ในการ 120 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่9 คมนาคม พร้อมลงลูกรังตบแต่ง คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. รวดเร็ว
หรือรวมพืน้ทีผิ่วจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.

39 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 312,500 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ่อมะเด่ือ หมู่ที ่9 สะดวก ปลอดภยั ในการ 5.00 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม 100.00 ม.หนา 0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
พร้อมลงลูกรังตบแต่ง รวดเร็ว
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
หรือรวมพืน้ทีผิ่วจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
500 ตร.ม.

40 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายบ่อมะเด่ือ - เฃาไผ่ สะดวก ปลอดภยั ในการ 5 ม.ระยะทาง 1,000 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หน้าบ้าน สท.วชิาญ คมนาคม ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
หมู่ที ่9 รวดเร็ว
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

41 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดกวา้ง 3 ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายคลองครกบน - สะดวก ปลอดภยั ในการ ระยะทาง 155 ม. หนา ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
บ่อมะเด่ือ หมู่ที ่10 คมนาคม 0.15 ม.พร้อมลงลูกรัง คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

ตบแต่งไหล่ทางขา้งละ รวดเร็ว
0.50 ม. หรือรวมพืน้ทีผิ่ว
จราจรคอนกรีตไม่น้อยกวา่

465 ตร.ม.
42 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายคลองครก - สะดวก ปลอดภยั ในการ 4.00 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
คลองครกบน หมู่ที ่10 คมนาคม 120.00 ม.หนา 0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

พร้อมลงลูกรังตบแต่ง รวดเร็ว
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
หรือรวมพืน้ทีผิ่วจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.

43 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายคลองครกบน - สะดวก ปลอดภยั ในการ 4.00 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
เขาสวรรค์ หมู่ที ่10 คมนาคม 120.00 ม.หนา 0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

พร้อมลงลูกรังตบแต่ง รวดเร็ว
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
หรือรวมพืน้ทีผิ่วจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

44 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายคลองครก - สะดวก ปลอดภยั ในการ 4.00 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
คลองแดง หมู่ที ่10 คมนาคม 120.00 ม.หนา 0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

พร้อมลงลูกรังตบแต่ง รวดเร็ว
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
หรือรวมพืน้ทีผิ่วจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.

45 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดกวา้ง 4 ม.ระยะทาง 200,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายบ้านบ่อชะอม ซอย 8 สะดวก ปลอดภยั ในการ 78 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่11 คมนาคม พร้อมลงลูกรังตบแต่ง คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. รวดเร็ว
หรือรวมพืน้ทีผิ่วจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
312 ตร.ม.

46 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายบ้านบ่อชะอม ซอย 4 สะดวก ปลอดภยั ในการ 4.00 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่11 คมนาคม 120.00 ม.หนา 0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

พร้อมลงลูกรังตบแต่ง รวดเร็ว
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
หรือรวมพืน้ทีผิ่วจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

47 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายบ้านบ่อชะอม ซอย 9 สะดวก ปลอดภยั ในการ 4.00 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่11 คมนาคม 120.00 ม.หนา 0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

พร้อมลงลูกรังตบแต่ง รวดเร็ว
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
หรือรวมพืน้ทีผิ่วจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.

48 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนน ค.ส.ล. 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอย 5 หมู่ที ่11 สะดวก ปลอดภยั ในการ ซอย 5 หมูท่ี ่11 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

49 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายเขาก าแพง ซอย 3 สะดวก ปลอดภยั ในการ 4.00 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่12 คมนาคม 120.00 ม.หนา 0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

พร้อมลงลูกรังตบแต่ง รวดเร็ว
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
หรือรวมพืน้ทีผิ่วจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม.
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

50 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดกวา้ง 5 ม.ระยะทาง 265,000 265,000 265,000 265,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายคลองแดง - สะดวก ปลอดภยั ในการ 83 ม.หนา 0.15 ม.หรือ ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
เขาสวรรค์ หมู่ที ่12 คมนาคม รวมพืน้ทีผิ่วจราจร คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

คอนกรีตไม่น้อยกวา่ รวดเร็ว
415 ตร.ม.พร้อมลงลูกรัง
ตบแต่งไหล่ทางขา้งละ
0.50 ม. 

51 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายเขาก าแพง ซอย 1 สะดวก ปลอดภยั ในการ กวา้ง 4 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่12 คมนาคม ระยะทาง 100 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

หนา 0.15 ม. รวดเร็ว
52 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายเขาก าแพง ซอย 2 สะดวก ปลอดภยั ในการ กวา้ง 4 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่12 คมนาคม ระยะทาง 100 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

หนา 0.15 ม. รวดเร็ว
53 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายเขาก าแพง ซอย 3 สะดวก ปลอดภยั ในการ กวา้ง 4 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่12 คมนาคม ระยะทาง 100 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

หนา 0.15 ม. รวดเร็ว
54 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายเขาก าแพง ซอย 4 สะดวก ปลอดภยั ในการ กวา้ง 4 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่12 คมนาคม ระยะทาง 100 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

หนา 0.15 ม. รวดเร็ว
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

55 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายเขาสวรรค์ ซอย 1 สะดวก ปลอดภยั ในการ กวา้ง 4 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่12 คมนาคม ระยะทาง 100 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

หนา 0.15 ม. รวดเร็ว
56 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายเขาสวรรค์ ซอย 2 สะดวก ปลอดภยั ในการ กวา้ง 4 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่12 คมนาคม ระยะทาง 100 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

หนา 0.15 ม. รวดเร็ว
57 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายเขาสวรรค์ ซอย 3 สะดวก ปลอดภยั ในการ กวา้ง 4 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่12 คมนาคม ระยะทาง 100 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

หนา 0.15 ม. รวดเร็ว
58 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายเขาสวรรค์ ซอย 4 สะดวก ปลอดภยั ในการ กวา้ง 4 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่12 คมนาคม ระยะทาง 100 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

หนา 0.15 ม. รวดเร็ว
59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายคลองแดง ซอย 1 สะดวก ปลอดภยั ในการ กวา้ง 4 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่12 คมนาคม ระยะทาง 100 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

หนา 0.15 ม. รวดเร็ว
60 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายคลองแดง ซอย 2 สะดวก ปลอดภยั ในการ กวา้ง 4 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่12 คมนาคม 100 ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

61 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายคลองแดง ซอย 3 สะดวก ปลอดภยั ในการ กวา้ง 4 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่12 คมนาคม ระยะทาง 100 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

หนา 0.15 ม. รวดเร็ว
62 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายคลองแดง ซอย 4 สะดวก ปลอดภยั ในการ กวา้ง 4 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่12 คมนาคม ระยะทาง 100 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

หนา 0.15 ม. รวดเร็ว
63 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายคลองแดง ซอย 5 สะดวก ปลอดภยั ในการ กวา้ง 4 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่12 คมนาคม ระยะทาง 100 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

หนา 0.15 ม. รวดเร็ว
64 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายคลองแดง ซอย 6 สะดวก ปลอดภยั ในการ กวา้ง 4 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่12 คมนาคม ระยะทาง 100 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

หนา 0.15 ม. รวดเร็ว
65 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายคลองแดง ซอย 7 สะดวก ปลอดภยั ในการ กวา้ง 4 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่12 คมนาคม ระยะทาง 100 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

หนา 0.15 ม. รวดเร็ว
65 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายเขาช่อง - เขาก าแพง สะดวก ปลอดภยั ในการ กวา้ง 4 ม. ระยะทาง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่12 คมนาคม 100 ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

66 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดกวา้ง 6 ม. 205,600 205,600 205,600 205,600 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนสายเขากล้วย - สะดวก ปลอดภยั ในการ ระยะทาง 3,886 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
บ่อมะม่วง หมู่ที ่1 คมนาคม หนาเฉล่ีย 0.15 ม.หรือ คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

ปริมาณขนถา่ยวสัดุปูพืน้ รวดเร็ว
ทาง จ านวน 3,866 
ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย

67 ปรับปรุงผิวจราจรถนน เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนคอนกรีตบริเวณ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตซอยคงคา สะดวก ปลอดภยั ในการ ซอยคงคา หมูท่ี ่2 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่2 คมนาคม คมนาคมที่ สัญจร ไป-มา

สะดวก รวดเร็ว
68 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนลูกรัง หมูท่ี ่2 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที ่2 สะดวก ปลอดภยั ในการ ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว
69 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนลูกรังซอยเขาล้าน 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยเขาล้าน หมู่ที ่3 สะดวก ปลอดภยั ในการ ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว
70 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนลูกรังซอยตาแมะ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยตาแมะ หมู่ที ่3 สะดวก ปลอดภยั ในการ ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

71 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ซอยตามน หมูท่ี ่3 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอยตามน หมู่ที ่3 สะดวก ปลอดภยั ในการ ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

72 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ซอยบ่อมะนาว 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอยบ่อมะนาว หมู่ที ่3 สะดวก ปลอดภยั ในการ ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

73 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ในพืน้ทีห่มูท่ี ่4 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที ่4 สะดวก ปลอดภยั ในการ ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

74 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ในพืน้ทีห่มูท่ี ่5 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที ่5 สะดวก ปลอดภยั ในการ ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

75 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนลูกรัง หมูท่ี ่6 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอยหลังวดั พร้อมเกล่ีย สะดวก ปลอดภยั ในการ ซอยหลังวดั ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
แต่งเรียบ หมู่ที ่6 คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว
76 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนลูกรัง หมูท่ี ่6 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมเกล่ียเรียบ หมู่ที ่6 สะดวก ปลอดภยั ในการ ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

77 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนลูกรัง หมูท่ี ่7 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พร้อมเกล่ียเรียบ หมู่ที ่7 สะดวก ปลอดภยั ในการ ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

78 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนลูกรัง  หมูท่ี ่8 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พร้อมเกล่ียเรียบ หมู่ที ่8 สะดวก ปลอดภยั ในการ ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

79 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนลูกรัง หมูท่ี ่9 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พร้อมเกล่ียเรียบ หมู่ที ่9 สะดวก ปลอดภยั ในการ ขนาดกวา้ง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม ระยะทาง คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
(ทัง้หมู่) รวดเร็ว

80 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนลูกรัง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายคลองแดง - สะดวก ปลอดภยั ในการ สายคลองแดง - ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
เขาสวรรค์ หมู่ที ่10 คมนาคม เขาสวรรค์ หมู่ที ่10 คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว
81 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนลูกรัง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายคลองครก - สะดวก ปลอดภยั ในการ สายคลองครก - ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
คลองครกบน หมู่ที ่10 คมนาคม คลองครกบน หมู่ที ่10 คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว
82 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนลูกรัง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยคลองแดงร่วมใจ สะดวก ปลอดภยั ในการ ซอยคลองแดงร่วมใจ ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
พัฒนา หมู่ที ่10 คมนาคม พัฒนา หมู่ที ่10 คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

83 ซ่อมแซมถนนผิวจราจร เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลูกรัง สายคลองแดง สะดวก ปลอดภยั ในการ ลูกรัง สายคลองแดง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
ซอย 13 หมู่ที ่10 คมนาคม ซอย 13 หมู่ที ่10 คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว
84 ซ่อมแซมถนนผิวจราจร เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลูกรัง สายคลองแดง สะดวก ปลอดภยั ในการ ลูกรัง สายคลองแดง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
ซอย 15 หมู่ที ่10 คมนาคม ซอย 15 หมู่ที ่10 คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว
85 ซ่อมแซมถนนผิวจราจร เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลูกรัง สายคลองแดง สะดวก ปลอดภยั ในการ ลูกรัง สายคลองแดง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
ซอย 16 หมู่ที ่10 คมนาคม ซอย 16 หมู่ที ่10 คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว
86 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลูกรัง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอย 10 หมู่ที ่10 สะดวก ปลอดภยั ในการ ซอย 10 หมู่ที ่10 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว
87 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลูกรัง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที ่12 สะดวก ปลอดภยั ในการ หมู่ที ่12 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา

รวดเร็ว
88 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยเขาสวรรค์ สะดวก ปลอดภยั ในการ ระยะทาง 1,600 ม. ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่12 คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

89 วางท่อระบายน้ าพร้อมลง เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ าบริเวณ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
ลูกรังเกล่ียแต่งเรียบ เส้นทางสัญจรปลอดภยั ซอยสนามกฬีา หมูท่ี ่1 ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
ซอยสนามกีฬา หมู่ที ่1 และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
90 วางท่อระบายน้ าพร้อมลง เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ าบริเวณ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง

ลูกรังเกล่ียแต่งเรียบ เส้นทางสัญจรปลอดภยั ซอยบ่อมะม่วง - ซับใน ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
ซอยบ่อมะม่วง - ซับใน และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั หมูท่ี ่1 ได้รับความ ปลอดภยั และลด
หมู่ที ่1 ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั

91 วางท่อระบายน้ าพร้อมลง เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ าบริเวณ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
ลูกรังเกล่ียแต่งเรียบ เส้นทางสัญจรปลอดภยั ซอยเขากล้วย - ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
ซอยเขากล้วย - มะขามคู่ และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั มะขามคู่ หมูท่ี ่1 ได้รับความ ปลอดภยั และลด
หมู่ที ่1 ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั

92 วางท่อระบายน้ าพร้อมลง เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ าบริเวณ 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
ลูกรังเกล่ียแต่งเรียบ เส้นทางสัญจรปลอดภยั ซอยเขากล้วย - สหกรณ์ ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
ซอยเขากล้วย - สหกรณ์ และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั หมูท่ี ่1 ได้รับความ ปลอดภยั และลด
หมู่ที ่1 ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั

93 วางท่อระบายน้ าพร้อมลง เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ าบริเวณ 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
ลูกรังเกล่ียแต่งเรียบ เส้นทางสัญจรปลอดภยั ซอยเขากล้วย - ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
ซอยเขากล้วย - บ่อมะเด่ือและป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั หบ่อมะเด่ือ หมูท่ี ่1 ได้รับความ ปลอดภยั และลด
หมู่ที ่1 ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั

94 วางท่อระบายน้ าพร้อมลง เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ าบริเวณ 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง
ลูกรังเกล่ียแต่งเรียบ เส้นทางสัญจรปลอดภยั ซอยทุง่ยายไทย 25 ได้รับความ สัญจรปลอดภยัและลด
ซอยทุง่ยายไทย หมู่ที ่1 และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั หมูท่ี ่1 ปลอดภัย  ปัญหาน้ าท่วมขงั
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

95 วางท่อระบายน้ าพร้อมลง เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ าบริเวณ 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
ลูกรังเกล่ียแต่งเรียบ เส้นทางสัญจรปลอดภยั ซอยบ่อมะม่วง - ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
ซอยบ่อมะม่วง - และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ทุง่ยายไทย หมูท่ี ่1 ได้รับความ ปลอดภยั และลด
ทุง่ยายไทย หมู่ที ่1 ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั

96 วางท่อระบายน้ าพร้อมลง เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ าบริเวณ 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
ลูกรังเกล่ียแต่งเรียบ เส้นทางสัญจรปลอดภยั ซอยสวนริมอา่ง ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
ซอยสวนริมอ่าง และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั หมูท่ี ่1 ได้รับความ ปลอดภยั และลด
หมู่ที ่1 ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั

97 วางท่อระบายน้ าพร้อมลง เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ าบริเวณ 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
ลูกรังเกล่ียแต่งเรียบ เส้นทางสัญจรปลอดภยั ซอยบ่อมะม่วง - ส านัก ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
ซอยบ่อมะม่วง - ส านัก และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั กระท้อน หมูท่ี ่1 ได้รับความ ปลอดภยั และลด
กระท้อน หมู่ที ่1 ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั

98 วางท่อระบายน้ าพร้อมลง เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ าบริเวณ 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
ลูกรังเกล่ียแต่งเรียบ เส้นทางสัญจรปลอดภยั ซอยเขาก าจดั - รอบอา่ง ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
ซอยเขาก าจัด - รอบอ่าง และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั กระท้อน หมูท่ี ่1 ได้รับความ ปลอดภยั และลด
กระท้อน หมู่ที ่1 ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั

99 วางท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
ถนนสายหนองมะค่า - เส้นทางสัญจรปลอดภยั ถนนสายหนองมะค่า - ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
บ่อไฟไหม้ หมู่ที ่2 และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั บ่อไฟไหม้ ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

100 วางท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ าบริเวณ 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
ฝายคลองบุญยิ่ง หมู่ที ่3 เส้นทางสัญจรปลอดภยั ฝายคลองบุญยิ่ง หมูท่ี ่3 ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร

และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด
ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั

101 วางท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ าบริเวณ 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
คันฝายกลุ่มส่วย หมู่ที ่3 เส้นทางสัญจรปลอดภยั คันฝายกลุ่มส่วย หมูท่ี ่3 ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร

และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด
ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั

102 วางท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ ท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
ซอยเมื่องจันทร์ หมู่ที ่4 เส้นทางสัญจรปลอดภยั ซอยเมือ่งจนัทร์ หมูท่ี ่4 ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร

และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด
ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั

103 วางท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ ท่อระบายน้ าบริเวณ 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
ซอยบุญส่ง หมู่ที ่4 เส้นทางสัญจรปลอดภยั ซอยบุญส่ง หมูท่ี ่4 ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร

และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด
ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั

104 ซ่อมแซมท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ ท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
ซอยข้างบ้านสารวตัร เส้นทางสัญจรปลอดภยั ซอยขา้งบ้านสารวตัร ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
ส าเริง หมู่ที ่4 และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ส าเริง หมูท่ี ่4 ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
105 ซ่อมแซมท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ ท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

ซอยคลองพลอย เส้นทางสัญจรปลอดภยั ซอยคลองพลอย 25ได้รับความ สัญจรปลอดภยัและลด
หน้าบ้านป้าใบ หมู่ที ่4 และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั หน้าบ้าน ป้าใบ หมูท่ี ่4 ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

106 ซ่อมแซมท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ ท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
ซอยเขาฆ้อง หมู่ที ่5 เส้นทางสัญจรปลอดภยั ซอยเขาฆอ้ง หมูท่ี ่5 ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร

และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด
ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั

107 ซ่อมแซมท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ ท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
ซอยบ้าน สท. ธรีะ เส้นทางสัญจรปลอดภยั ซอยบ้าน สท. ธรีะ ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
หมู่ที ่5 และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั หมู่ที ่5 ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
108 ซ่อมแซมท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ ท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง

ค.ส.ล.ซอย 3 หมู่ที ่5 เส้นทางสัญจรปลอดภยั ค.ส.ล.ซอย 3 หมู่ที ่5 ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
109 ซ่อมแซมท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ ท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง

ค.ส.ล.ซอย 11 หมู่ที ่5 เส้นทางสัญจรปลอดภยั ค.ส.ล.ซอย 11 หมู่ที ่5 ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
110 ซ่อมแซมท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ ท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง

ค.ส.ล.ซอย 9 หมู่ที ่5 เส้นทางสัญจรปลอดภยั ค.ส.ล.ซอย 9 หมู่ที ่5 ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
111 ซ่อมแซมท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ ท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

ค.ส.ล.ซอย 11 หมู่ที ่5 เส้นทางสัญจรปลอดภยั ค.ส.ล.ซอย 11 หมู่ที ่5 25ได้รับความ สัญจรปลอดภยัและลด
และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

112 วางท่อระบายน้ า ถนนสายเพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ ท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
บ่อมะเด่ือ - เขาไผ่ เส้นทางสัญจรปลอดภยั บ่อมะเด่ือ - เขาไผ่ ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
หมู่ที ่9 และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั หมู่ที ่9 ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
113 ก่อสร้างท่อระบายน้ า เพือ่เป็นทางระบายน้ าในฤดูฝนท่อระบาย ค.ส.ล. 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

ค.ส.ล.ชนิดกลม ถนนสาย และเพือ่ความสะดวกในการ ชนิดกลมขนาดเส้นผ่าน ร้อยละ 25 ในฤดูฝน
บ่อมะเด่ือ-เขาไผ่ หมู่ที ่9 สัญจรไป-มา ศูนยก์ลาง 0.60x1 ม. ได้รับความ

จ านวน 8 ท่อน พร้อมลง ปลอดภัย
ลูกรังเสริมหลังท่อและ
ผิวจาราจร 60 ลบ.ม.

114 วางท่อระบายน้ า ถนนสายเพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ ท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
คลองครกบน - คลองแดง เส้นทางสัญจรปลอดภยั คลองครกบน - คลองแดง ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
หมู่ที ่10 และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั หมู่ที ่10 ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
115 เรียงหินใหญ่ท่อลอดเหล่ียมเพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ ซอยคลองแดงร่วมใจ 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง

ซอยคลองแดงร่วมใจ เส้นทางสัญจรปลอดภยั พัฒนา หมู่ที ่10 ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
พัฒนา หมู่ที ่10 และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
116 เปล่ียนแปลงท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ เปล่ียนแปลงท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง

ข้ามทาง หมู่ที ่11 เส้นทางสัญจรปลอดภยั ข้ามทาง หมู่ที ่11 ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

117 วางท่อระบายน้ า ถนนสาย เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ ท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
เขาสวรรค์ หมู่ที ่12 เส้นทางสัญจรปลอดภยั เขาสวรรค์ หมูท่ี ่12 ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร

และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด
ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั

118 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าเพยีงพอ หมูท่ี ่1 ขนาด 6 นิว้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่1 ในการอปุโภค-บริโภค ลึก 60 - 100 ม. ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

119 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ หมูท่ี ่2 ขนาด 6 นิว้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่2 ในการอปุโภค-บริโภค ลึก 60 - 100 ม. ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

120 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ หมูท่ี ่3 ขนาด 6 นิว้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่3 ในการอปุโภค-บริโภค ลึก 60 - 100 ม. ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

121 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ หมูท่ี ่4 ขนาด 6 นิว้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่4 ในการอปุโภค-บริโภค ลึก 60 - 100 ม. ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

122 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ หมูท่ี ่5 ขนาด 6 นิว้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่5 ในการอปุโภค-บริโภค ลึก 60 - 100 ม. 25 ทีใ่ช้น้ า ในการอปุโภค-บริโภค

อุปโภค - บริโภค
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

123 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ หมูท่ี ่6 ขนาด 6 นิว้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่6 ในการอปุโภค-บริโภค ลึก 60 - 100 ม. ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

124 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ หมูท่ี ่7 ขนาด 6 นิว้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่7 ในการอปุโภค-บริโภค ลึก 60 - 100 ม. ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

125 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ หมูท่ี ่8 ขนาด 6 นิว้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่8 ในการอปุโภค-บริโภค ลึก 60 - 100 ม. ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

126 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ หมูท่ี ่9 ขนาด 6 นิว้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่9 ในการอปุโภค-บริโภค ลึก 60 - 100 ม. ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

127 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ หมูท่ี ่10 ขนาด 6 นิว้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่10 ในการอปุโภค-บริโภค ลึก 60 - 100 ม. ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

128 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ หมูท่ี ่11 ขนาด 6 นิว้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่11 ในการอปุโภค-บริโภค ลึก 60 - 100 ม. 25 ทีใ่ช้น้ า ในการอปุโภค-บริโภค

อุปโภค - บริโภค
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

129 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ หมูท่ี ่12 ขนาด 6 นิว้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่12 ในการอปุโภค-บริโภค ลึก 60 - 100 ม. ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

130 ก่อสร้างระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ ติดต้ังระบบประปาหมูบ่้าน 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที ่1 ในการอปุโภค-บริโภค แบบหอถังเหล็กส าเร็จรูป ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทรงถ้วยแชมเปญพร้อม ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
อุปกรณ์ บริโภค

131 ก่อสร้างระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ ติดต้ังระบบประปาหมูบ่้าน 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที ่2 ในการอปุโภค-บริโภค แบบหอถังเหล็กส าเร็จรูป ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทรงถ้วยแชมเปญพร้อม ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
อุปกรณ์ บริโภค

132 ก่อสร้างระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ ติดต้ังระบบประปาหมูบ่้าน 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที ่3 ในการอปุโภค-บริโภค แบบหอถังเหล็กส าเร็จรูป ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทรงถ้วยแชมเปญพร้อม ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
อุปกรณ์ บริโภค

133 ก่อสร้างระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ ติดต้ังระบบประปาหมูบ่้าน 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที ่4 ในการอปุโภค-บริโภค แบบหอถังเหล็กส าเร็จรูป ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทรงถ้วยแชมเปญพร้อม ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
อุปกรณ์ บริโภค

134 ก่อสร้างระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ ติดต้ังระบบประปาหมูบ่้าน 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที ่5 ในการอปุโภค-บริโภค แบบหอถงัเหล็กส าเร็จรูป 25 ทีใ่ช้น้ า ในการอปุโภค-บริโภค

ทรงถว้ยแชมเปญพร้อม อุปโภค - บริโภค
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

135 ก่อสร้างระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ ติดต้ังระบบประปาหมูบ่้าน 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที ่6 ในการอปุโภค-บริโภค แบบหอถังเหล็กส าเร็จรูป ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทรงถ้วยแชมเปญพร้อม ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
อุปกรณ์ บริโภค

136 ก่อสร้างระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ ติดต้ังระบบประปาหมูบ่้าน 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที ่7 ในการอปุโภค-บริโภค แบบหอถังเหล็กส าเร็จรูป ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทรงถ้วยแชมเปญพร้อม ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
อุปกรณ์ บริโภค

137 ก่อสร้างระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ ติดต้ังระบบประปาหมูบ่้าน 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที ่8 ในการอปุโภค-บริโภค แบบหอถังเหล็กส าเร็จรูป ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทรงถ้วยแชมเปญพร้อม ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
อุปกรณ์ บริโภค

138 ก่อสร้างระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ ติดต้ังระบบประปาหมูบ่้าน 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที ่9 ในการอปุโภค-บริโภค แบบหอถังเหล็กส าเร็จรูป ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทรงถ้วยแชมเปญพร้อม ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
อุปกรณ์ บริโภค

139 ก่อสร้างระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ ติดต้ังระบบประปาหมูบ่้าน 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที ่10 ในการอปุโภค-บริโภค แบบหอถังเหล็กส าเร็จรูป ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทรงถ้วยแชมเปญพร้อม ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
อุปกรณ์ บริโภค

140 ก่อสร้างระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ ติดต้ังระบบประปาหมูบ่้าน 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที ่11 ในการอปุโภค-บริโภค แบบหอถังเหล็กส าเร็จรูป ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทรงถ้วยแชมเปญพร้อม ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

141 ก่อสร้างระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ ติดต้ังระบบประปาหมูบ่้าน 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที ่12 ในการอปุโภค-บริโภค แบบหอถังเหล็กส าเร็จรูป ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทรงถ้วยแชมเปญพร้อม ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
อุปกรณ์ บริโภค

142 ขยายเขตประปา ถนนสาย เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ วางท่อประปา พวีซีี ขนาด 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
ซอยคลองแดง ซอย 4 ในการอปุโภค-บริโภค เส้นผ่านศูนยก์ลาง ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค
หมู่ที ่12 2.00 น. ชั้น 8.5 ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -

ระยะทาง 3,000 ม. บริโภค
143 ขยายเขตประปา ถนนซอย เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ ตามแบบแปลนเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง

ศูนย์สตรีแม่บ้าน หมู่ที ่8 ในการอปุโภค-บริโภค ต าบลพวา ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค
ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

144 ก่อสร้างระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอ ติดต้ังระบบประปาหมูบ่้าน 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที ่10 ในการอปุโภค-บริโภค แบบหอถังเหล็กส าเร็จรูป ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทรงถ้วยแชมเปญพร้อม ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
อุปกรณ์ บริโภค

145 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ท่อลอดเหล่ียมบริเวณ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
วดัป่าหิมพานต์วเิวก สะดวก ปลอดภยั ในการ วดัป่าหมิพานต์วเิวก ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที ่2 คมนาคม คมนาคมที่ สัญจร ไป-มา

สะดวก
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

146 ขุดบ่อน้ าต้ืน หมู่ที ่3 เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าเพยีงพอ ขดุบ่อน้ าต้ืน จ านวน 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
ในการอปุโภค-บริโภค 30 บ่อ ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

147 ขุดบ่อน้ าต้ืน หมู่ที ่9 เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าเพยีงพอ ขดุบ่อน้ าต้ืน จ านวน 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
ในการอปุโภค-บริโภค 5 บ่อ ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

148 ขุดบ่อน้ าต้ืน หมู่ที ่12 เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าเพยีงพอ ขดุบ่อน้ าต้ืน จ านวน 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
ในการอปุโภค-บริโภค 5 บ่อ ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

149 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าเพยีงพอ ขดุสระน้ าในพืน้ที ่ม.1 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่1 ในการอปุโภค-บริโภค ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

150 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าเพยีงพอ ขดุสระน้ าในพืน้ที ่ม.2 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่2 ในการอปุโภค-บริโภค ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

151 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าเพยีงพอ ขดุสระน้ าในพืน้ที ่ม.3 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่3 ในการอปุโภค-บริโภค 25 ทีใ่ช้น้ า ในการอปุโภค-บริโภค

อุปโภค - บริโภค
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

152 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าเพยีงพอ ขดุสระน้ าในพืน้ที ่ม.4 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่4 ในการอปุโภค-บริโภค ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

153 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าเพยีงพอ ขดุสระน้ าในพืน้ที ่ม.5 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่5 ในการอปุโภค-บริโภค ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

154 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าเพยีงพอ ขดุสระน้ าในพืน้ที ่ม.6 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่6 ในการอปุโภค-บริโภค ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

155 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าเพยีงพอ ขดุสระน้ าในพืน้ที ่ม.7 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่7 ในการอปุโภค-บริโภค ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

156 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าเพยีงพอ ขดุสระน้ าในพืน้ที ่ม.8 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่8 ในการอปุโภค-บริโภค ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

157 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าเพยีงพอ ขดุสระน้ าในพืน้ที ่ม.9 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่9 ในการอปุโภค-บริโภค 25 ทีใ่ช้น้ า ในการอปุโภค-บริโภค

อุปโภค - บริโภค
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

158 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าเพยีงพอ ขดุสระน้ าในพืน้ที ่ม.10 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่10 ในการอปุโภค-บริโภค ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

159 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าเพยีงพอ ขดุสระน้ าในพืน้ที ่ม.11 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่11 ในการอปุโภค-บริโภค ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

160 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าเพยีงพอ ขดุสระน้ าในพืน้ที ่ม.12 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กองช่าง
หมู่ที ่12 ในการอปุโภค-บริโภค ร้อยละ 25 ในการอปุโภค-บริโภค

ทีใ่ช้น้ า อุปโภค -
บริโภค

161 ปรับปรุงผิวจราจร เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที ่1 สะดวก ปลอดภยั ในการ หมู่ที ่1 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

162 ปรับปรุงผิวจราจร เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที ่2 สะดวก ปลอดภยั ในการ หมู่ที ่2 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม ระยะทาง คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

163 ปรับปรุงผิวจราจร เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที ่3 สะดวก ปลอดภยั ในการ หมู่ที ่3 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

164 ปรับปรุงผิวจราจร เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที ่4 สะดวก ปลอดภยั ในการ หมู่ที ่4 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

165 ปรับปรุงผิวจราจร เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที ่5 สะดวก ปลอดภยั ในการ หมู่ที ่5 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

166 ปรับปรุงผิวจราจร เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที ่6 สะดวก ปลอดภยั ในการ หมู่ที ่6 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

167 ปรับปรุงผิวจราจร เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที ่7 สะดวก ปลอดภยั ในการ หมู่ที ่7 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

168 ปรับปรุงผิวจราจร เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที ่8 สะดวก ปลอดภยั ในการ หมู่ที ่8 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

169 ปรับปรุงผิวจราจร เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที ่9 สะดวก ปลอดภยั ในการ หมู่ที ่9 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

170 ปรับปรุงผิวจราจร เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนลูกรัง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที ่10 สะดวก ปลอดภยั ในการ ขนาดกวา้ง ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม ระยะทาง คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

171 ปรับปรุงผิวจราจร เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที ่11 สะดวก ปลอดภยั ในการ หมู่ที ่11 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

172 ปรับปรุงผิวจราจร เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที ่12 สะดวก ปลอดภยั ในการ หมู่ที ่12 ประชาชนมีการ สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก สัญจร ไป-มา
รวดเร็ว

173 วางท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
ถนนสายซับใน หมู่ที ่1 เส้นทางสัญจรปลอดภยั ถนนสายซับใน หมู่ที ่1 ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร

และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด
ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั

174 วางท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
ถนนสายวดัเขาก าจัด เส้นทางสัญจรปลอดภยั ถนนสายวดัเขาก าจัด ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
หมู่ที ่1 และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั หมู่ที ่1 ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
175 วางท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

ถนนสายเขากล้วย - เส้นทางสัญจรปลอดภยั ถนนสายเขากล้วย - 25 ได้รับความ สัญจรปลอดภยัและลด
มะขามคู่ หมู่ที ่1 และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั มะขามคู่ หมู่ที ่1 ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

175 วางท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
ถนนสายหนึ่งเดียว - เส้นทางสัญจรปลอดภยั ถนนสายหนึ่งเดียว - ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
หินดาด หมู่ที ่1 และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั หินดาด หมู่ที ่1 ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
176 วางท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง

ถนนสาย เขากล้วย - เส้นทางสัญจรปลอดภยั ถนนสาย เขากล้วย - ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
อ าเภอแก่งหางแมว และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั อ าเภอแก่งหางแมว ได้รับความ ปลอดภยั และลด
หมู่ที ่1 หมู่ที ่1 ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั

177 วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่1 เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่1 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจรปลอดภยั ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
178 วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่2 เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่2 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง

เส้นทางสัญจรปลอดภยั ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
179 วางท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง

ซอยตาแมะ หมู่ที ่3 เส้นทางสัญจรปลอดภยั ซอยตาแมะ หมู่ที ่3 ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
180 วางท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

ซอยเขาล้าน หมู่ที ่3 เส้นทางสัญจรปลอดภยั ซอยเขาล้าน หมู่ที ่3 25 ได้รับความ สัญจรปลอดภยัและลด
และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

181 วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่4 เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่4 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจรปลอดภยั ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
182 วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่5 เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่5 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง

เส้นทางสัญจรปลอดภยั ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
183 วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่6 เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่6 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง

เส้นทางสัญจรปลอดภยั ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
184 วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่7 เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่7 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง

เส้นทางสัญจรปลอดภยั ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
185 วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่8 เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่8 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง

เส้นทางสัญจรปลอดภยั ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร
และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด

ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
186 วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่9 เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่9 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

เส้นทางสัญจรปลอดภยั 25 ได้รับความ สัญจรปลอดภยัและลด
และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

187 วางท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
หมู่ที ่10 เส้นทางสัญจรปลอดภยั หมู่ที ่10 ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร

และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด
ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั

188 วางท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
หมู่ที ่11 เส้นทางสัญจรปลอดภยั หมู่ที ่11 ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร

และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด
ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั

189 วางท่อระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ใช้ วางท่อระบายน้ า 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง
หมู่ที ่12 เส้นทางสัญจรปลอดภยั หมู่ที ่12 ร้อยละ 25 เส้นทางสัญจร

และป้องกนัภาวะน้ าท่วมขงั ได้รับความ ปลอดภยั และลด
ปลอดภัย ปัญหาน้ าท่วมขงั

190 ต่อเติมอาคารส านักงาน เพือ่ใหม้ีสถานทีไ่ด้มาตรฐาน ต่อเติมอาคารส านักงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 25 ส านักงานเทศบาล กองช่าง
เทศบาลต าบลพวา ทีพ่ร้อมใหบ้ริการประชาชน เทศบาลต าบลพวา ของประชาชนที่ ต าบลพวาได้มาตรฐาน

มาใช้บริการหรือ และพร้อมใหบ้ริการ
ติดต่อราชการกับ ประชาชน
ทต.พวา

191 ก่อสร้างอาคารส านักงาน เพือ่ใหม้ีสถานทีไ่ด้มาตรฐาน ส านักงานเทศบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 25 ส านักงานเทศบาล กองช่าง
เทศบาลต าบลพวา ทีพ่ร้อมใหบ้ริการประชาชน ต าบลพวา ของประชาชนที่ ต าบลพวาได้มาตรฐาน

มาใช้บริการหรือ และพร้อมใหบ้ริการ
ติดต่อราชการกับ ประชาชน
ทต.พวา
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

192 ปรับปรุงอาคารส านักงาน เพือ่ใหม้ีสถานทีไ่ด้มาตรฐาน ส านักงานเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 25 ส านักงานเทศบาล กองช่าง
เทศบาลต าบลพวา ทีพ่ร้อมใหบ้ริการประชาชน ต าบลพวา ของประชาชน ต าบลพวาได้มาตรฐาน

ทีม่าใช้บริการหรือและพร้อมใหบ้ริการ
ติดต่อราชการกับ ประชาชน
ทต.พวา

193 ซ่อมแซมอาคารส านักงาน เพือ่ใหม้ีสถานทีไ่ด้มาตรฐาน ส านักงานเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 25 ส านักงานเทศบาล กองช่าง
เทศบาลต าบลพวา ทีพ่ร้อมใหบ้ริการประชาชน ต าบลพวา ของประชาชน ต าบลพวาได้มาตรฐาน

ทีม่าใช้บริการหรือและพร้อมใหบ้ริการ
ติดต่อราชการกับ ประชาชน
ทต.พวา

194 ต่อเติมโรงจอดรถ เพือ่มีพืน้ทีใ่นการจอดรถ ขนาดกวา้ง 10 ม. ยาว 400,000 - - - ขนาดตามแบบ มีพืน้ทีใ่นการจอดรถ กองช่าง
เคร่ืองจักรกลส านักงาน เคร่ืองจกัรกลกวา้งขึ้น 10 ม. หรือปริมาณงาน ทีก่ าหนด เคร่ืองจกัรกลกวา้งขึ้น
เทศบาลต าบลพวา หรือปริมาณงาน 

100 ตร.ม.
195 ซ่อมแซมคูชะลอช้าง เพือ่ชะลอการเดินทางของ คูชะลอช้างในพืน้ทีต่ าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 ขนาดตามแบบ สามารถชะลอช้าง กองช่าง

ช้างป่าในการเขา้มาท าลาย พวา ทีก่ าหนด ในการเขา้มาท าลาย
พืน้ทีท่างการเกษตร ทรัพย์สิน พืน้ทีท่างการเกษตร 
และท าร้ายประชาชน ทรัพยสิ์นและท าร้าย

ประชาชน
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

196 ขุดคูชะลอช้าง เพือ่ชะลอการเดินทางของ คูชะลอช้างในพืน้ทีต่ าบล 300,000 300,000 300,000 300,000 ขนาดตามแบบ สามารถชะลอช้าง กองช่าง
ช้างป่าในการเขา้มาท าลาย พวา ทีก่ าหนด ในการเขา้มาท าลาย
พืน้ทีท่างการเกษตร ทรัพย์สิน พืน้ทีท่างการเกษตร 
และท าร้ายประชาชน ทรัพยสิ์นและท าร้าย

ประชาชน
รวม 196 โครงการ - - 45,023,100 44,710,600 44,710,600 44,710,600 - - -
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ท าบ่อขยะแบบฝังกลบ
ต าบลพวา

เพือ่ก่อสร้างสถานทีเ่ก็บ
ขยะอย่างถูกสุขลัษณะ

บ่อขยะแบบฝังกลบ 
พืน้ที ่หมู่ที ่4 บ้านบ่อ
ไฟไหม้

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 25 ของ
ประชาชนใน
พืน้ทีห่มูท่ี ่4 
และ พืน้ที่
ใกล้เคียง

มีสถานทีเ่ก็บขยะ
อย่างถูกสุขลัษณะ

กองช่าง

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 อ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว รวมทัง้จัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพ้ืนฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาจรฐาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

    สู่ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ด้านการส่งเสริมบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่1 ในการท้าเกษตรกรรม ในพื นที ่หมู่ที ่1 ร้อยละ 25 เพียงพอในการ

ทีใ่ช้น ้า ในการ ท้าเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

2 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่2 ในการท้าเกษตรกรรม ในพื นที ่หมู่ที ่2 ร้อยละ 25 เพียงพอในการ

ทีใ่ช้น ้า ในการ ท้าเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

3 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่3 ในการท้าเกษตรกรรม ในพื นที ่หมู่ที ่3 ร้อยละ 25 เพียงพอในการ

ทีใ่ช้น ้า ในการ ท้าเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ด้านการส่งเสริมบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 อ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว รวมทัง้จัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพ้ืนฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาจรฐาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน
    สู่ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก 
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

4 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่4 ในการท้าเกษตรกรรม ในพื นที ่หมู่ที ่4 ร้อยละ 25 เพียงพอในการ

ทีใ่ช้น ้า ในการ ท้าเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

5 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่5 ในการท้าเกษตรกรรม ในพื นที ่หมู่ที ่5 ร้อยละ 25 เพียงพอในการ

ทีใ่ช้น ้า ในการ ท้าเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

6 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่6 ในการท้าเกษตรกรรม ในพื นที ่หมู่ที ่6 ร้อยละ 25 เพียงพอในการ

ทีใ่ช้น ้า ในการ ท้าเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

7 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่7 ในการท้าเกษตรกรรม ในพื นที ่หมู่ที ่7 ร้อยละ 25 เพียงพอในการ

ทีใ่ช้น ้า ในการ ท้าเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

8 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่8 ในการท้าเกษตรกรรม ในพื นที ่หมู่ที ่8 ร้อยละ 25 เพียงพอในการ

ทีใ่ช้น ้า ในการ ท้าเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

9 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่9 ในการท้าเกษตรกรรม ในพื นที ่หมู่ที ่9 25 ทีใ่ช้น ้า เพียงพอในการ

ในการเกษตรกรรม ท้าเกษตรกรรม
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

10 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่10 ในการท้าเกษตรกรรม ในพื นที ่หมู่ที ่10 ร้อยละ 25 เพียงพอในการ

ทีใ่ช้น ้า ในการ ท้าเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

11 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่11 ในการท้าเกษตรกรรม ในพื นที ่หมู่ที ่11 ร้อยละ 25 เพียงพอในการ

ทีใ่ช้น ้า ในการ ท้าเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

12 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่12 ในการท้าเกษตรกรรม ในพื นที ่หมู่ที ่12 ร้อยละ 25 เพียงพอในการ

ทีใ่ช้น ้า ในการ ท้าเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

13 ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่1 ในการท้าเกษตรกรรม ในพื นที ่ม.1 ร้อยละ 25 เพียงพอในการ

ทีใ่ช้น ้า อุปโภค - อุปโภค-บริโภค
บริโภค

14 ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่2 ในการท้าเกษตรกรรม ในพื นที ่ม.2 ร้อยละ 25 เพียงพอในการ

ทีใ่ช้น ้า อุปโภค - อุปโภค-บริโภค
บริโภค

15 ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่3 ในการท้าเกษตรกรรม ในพื นที ่ม.3 25 ทีใ่ช้น ้า เพียงพอในการ

ในการเกษตรกรรม อุปโภค-บริโภค
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

16 ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่4 ในการท้าเกษตรกรรม ในพื นที ่ม.4 ร้อยละ 25 เพียงพอในการ

ทีใ่ช้น ้า อุปโภค - อุปโภค-บริโภค
บริโภค

17 ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่5 ในการท้าเกษตรกรรม ในพื นที ่ม.5 ร้อยละ 25 เพียงพอในการ

ทีใ่ช้น ้า อุปโภค - อุปโภค-บริโภค
บริโภค

18 ขุดลอกอ่างเขาละโมก เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ ขนาดกวา้ง 10 ม. ยาว 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่6 ในการท้าเกษตรกรรม 120 ม. ลึก 6 ม. ร้อยละ 25 เพียงพอในการ

ทีใ่ช้น ้า อุปโภค - อุปโภค-บริโภค
บริโภค

19 ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่8 ในการท้าเกษตรกรรม 1.วดัวงัอีแอ่น ร้อยละ 25 เพียงพอในการ

2.ส่ีแยกเขากล้วย ทีใ่ช้น ้า อุปโภค - อุปโภค-บริโภค
บริโภค

20 ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ 1.ในพื นที ่ม.10 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่10 ในการท้าเกษตรกรรม 2.เขตอนุรักษ์สัตวป์่า ร้อยละ 25 เพียงพอในการ

  - หนองตาเหง่ียม ทีใ่ช้น ้า อุปโภค - อุปโภค-บริโภค
  - หนองใผ่ บริโภค

21 ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ 1.ในพื นที ่ม.11 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่11 ในการท้าเกษตรกรรม 25 ทีใ่ช้น ้า เพียงพอในการ

ในการเกษตรกรรม อุปโภค-บริโภค
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

22 ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ 1.ในพื นที ่ม.12 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน ้า กองช่าง
หมู่ที ่12 ในการท้าเกษตรกรรม ร้อยละ 25 เพียงพอในการ

ทีใ่ช้น ้า อุปโภค - อุปโภค-บริโภค
บริโภค

รวม 22 โครงการ - - 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 - - -
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพือ่ให้นักเรียนได้รับอาหาร 1.ศพด.ทต.พวา 1,650,000 1,650,000 1,700,000 1,700,000 จ านวน 270 คน เด็กมีพัฒนาการทางด้าน กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา กลางวนั ทีม่ีคุณภาพ 2.ศพด.วดัคลองน้ าเย็น ร่างกายทีแ่ข็งแรง

เพียงพอเหมาะสมต่อ 3.ศพด.วดัเขาก าจัด สมบูรณ์
ร่างกาย 4.ศพด.วดัคลองครก

2 สนับสนุนส่งเสริม 1.เพือ่พัฒนาศูนย์พัฒนา 1.ศพด.ทต.พวา 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 25 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
การจัดการศึกษา เด็กเล็กให้สะอาด ปลอดภัย 2.ศพด.วดัคลองน้ าเย็น ของผู้เข้าร่วม ให้สะอาด ปลอดภัย

2.เพือ่สานสัมพันธร์ะหวา่ง 3.ศพด.วดัเขาก าจัด โครงการ 2.ครูและผู้ปกครองมี
ครูและผู้ปกครอง 4.ศพด.วดัคลองครก หรือกิจกรรม สัมพันธท์ีดี่ต่อกัน
3.เพือ่เสริมสร้างพัฒนาการ 3.เด็กมีพัฒนาการใน
ด้านการอ่าน การอ่านเพิม่ขึ้น
4.เพือ่ให้นักเรียนรู้จัก 4.นักเรียนได้รู้จักวนั
วนัส าคัญของไทย ส าคัญของไทย
5.เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน 5.ภูมิทัศน์ในศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการปรับปรุง

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเทีย่ว
        2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่7 ด้านการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มอาเซียนเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และด าเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเก้ือกูลกันและยั่งยืน

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเทีย่ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเทีย่วและกีฬาโดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเทีย่ว เพ่ือให้มีความหลากหลายเชื่อโยงการท่องเทีย่วในกลุ่มประชาคมโลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเทีย่ว
        2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

3 ค่าอาหารเสริม (นม) เพือ่ให้นักเรียนได้รับ 1.โรงเรียน 4 แห่ง ได้แก่ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1.นักเรียนของ นักเรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษา
อาหารเสริม (นม)ทีม่ีคุณค่า  - โรงเรียนบ้านเนินจ าปา โรงเรียนทัง้ ทางด้านร่างกาย
และปริมาณเพียงพอต่อ  - โรงเรียนบ้านวงัอีแอ่น 4 แห่ง จ านวน ทีแ่ข็งแรงสมบูรณ์
ร่างกาย  - โรงเรียนบ้านบ่อชะม 1,100 คน

 - โรงเรียนบ้านคลองครก 2.นักเรียนของ
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
4 แห่ง ได้แก่ เด็กเล็ก
 - ศพด.ทต.พวา จ านวน 250 คน
 - ศพด.วดัคลองน้ าเย็น
 - ศพด.วดัเขาก าจัด
 - ศพด.วดัคลองครก

รวม 3 โครงการ - - 4,180,000 4,180,000 4,230,000 4,230,000 - - -
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สืบสานงานประเพณี เพื่อสืบสานส่งเสริมขนบ จัดงานประเพณีงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 25 ของ สืบสานส่งเสริมขนบ กองการศึกษา
วันอาสาฬาหบชูาและ ธรรมเนียมประเพณีและ - วันอาสาฬาหบชูา ผู้เข้าร่วมโครงการ ธรรมเนียมประเพณี
วันเข้าพรรษา วัฒนธรรม - วันเข้าพรรษา วัฒนธรรม 

2 สืบสานงานประเพณี เพื่อสืบสานประเพณี - กิจกรรมการประกวด 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 25 ของ สืบสานส่งเสริมขนบ กองการศึกษา
วันลอยกระทง ลอยกระทงใหค้งอยูสื่บไป หนูน้อยนพมาศ ผู้เข้าร่วมโครงการ ธรรมเนียมประเพณี

- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วัฒนธรรม 
3 สานฝันแบง่ปนัรอยยิม้ เพื่อสนับสนุนการ นักเรียนและเยาวชน 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 25 ของ นักเรียนและเยาวชนได้ กองการศึกษา

เพื่อเยาวชนต าบลพวา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในเขตเทศบาลต าบลพวา นักเรียนและ รับการส่งเสริมพฒันา
ใหก้ับนักเรียนและเยาวชน เยาวชนที่เข้าร่วม การและเรียนรู้และได้

โครงการ/กิจกรรม ร่วมสนุกกับกิจกรรม
ต่าง ๆ 

4 จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ นักกีฬาหน่วยงานต่าง ๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 25 ของ นักกีฬาเข้าร่วมการ กองการศึกษา
ระหว่างหน่วยงาน แข่งขันระหว่างหน่วยงาน ในต าบลพวา นักกีฬาหรือผู้เข้า แข่งขันระหว่างหน่วย

ร่วมโครงการ งาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการทอ่งเที่ยวและกีฬาโดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว ผลิตภณัฑ์และกิจกรรมการทอ่งเที่ยว เพ่ือใหม้ีความหลากหลายเชือ่โยงการทอ่งเที่ยวในกลุ่มประชาคมโลก
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหป้ระชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และด าเนินวิถีชีวิตอยูร่่วมกับธรรมชาติได้อย่างเก้ือกูลกันและยัง่ยืน

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการส่งเสริมการลงทนุพาณิชยกรรม การเกษตร และการทอ่งเที่ยว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการสร้างความเชือ่มโยงกับประเทศกลุ่มอาเซียนเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และทอ่งเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกั้บประชาชน

ตัวชีว้ัด
(KPI)

        2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 จัดท าปา้ยชื่อสถานที่ เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ในพื้นที่ต าบลพวา 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนที่เข้ามาใน ส านักปลัด
ทอ่งเที่ยวต าบลพวา ประชาสัมพนัธ์ใหก้ับ - เขตชุมชน ประชาชน หรือ พื้นที่ต าบลพวาได้รู้จัก

ผู้ที่สนใจในการทอ่งเที่ยว - โรงเรียน ครัวเรือน ได้รู้จัก แหล่งทอ่งเที่ยวใน
ในพื้นที่ต าบลพวา - วัด สถานที่ทอ่งเที่ยว ต าบลพวา

ในต าบลพวา
เพิ่มขึน้

6 ส่งเสริมสนับสนุนการ เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในประชาชน / ผู้ที่สนใจ 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 25 ของ ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง ส านักปลัด
ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต าบลพวาและใหผู้้ที่มา ประชาชนที่มา การทอ่งเที่ยวเชิง
ต าบลพวา ท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าใจ ทอ่งเที่ยวในต าบลอนุรักษแ์ละน าไปเปน็

ถึงการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พวา แนวทางในการ
โดยน าไปเป็นแนวทางในการ ทอ่งเที่ยวต่อไป
ทอ่งเที่ยว

รวม 6 โครงการ - - 195,000 195,000 195,000 195,000 - - -

        2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และทอ่งเที่ยว
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ปรับสภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 25 ของ มีสภาพแวดล้อมที่ กองการศึกษา
บริเวณรอบ ศพด. ให้สวยงามและเป็นระเบียบ พืน้ทีร่อบๆบริเวณ ศพด. ผู้ปกครอง สวยงามและเป็น
วดัเขาก าจัด วดัคลองครก หรือผู้ตรวจเยี่ยม ระเบียบ

หรือผู้มาติดต่อ
ราชการ

2 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ปรับสภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 25 ของ มีสภาพแวดล้อมที่ กองการศึกษา
บริเวณรอบ ศพด. ให้สวยงามและเป็นระเบียบ พืน้ทีร่อบๆบริเวณ ศพด. ผู้ปกครอง สวยงามและเป็น
วดัคลองน้ าเย็น วดัคลองครก หรือผู้ตรวจเยี่ยม ระเบียบ

หรือผู้มาติดต่อ
ราชการ

3 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ปรับสภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 25 ของ มีสภาพแวดล้อมที่ กองการศึกษา
บริเวณรอบ ศพด. ให้สวยงามและเป็นระเบียบ พืน้ทีร่อบๆบริเวณ ศพด. ผู้ปกครองหรือ สวยงามและเป็น
เทศบาลต าบลพวา วดัคลองครก ผู้ตรวจเยี่ยมหรือ ระเบียบ

ผู้มาติดต่อราชการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเทีย่วและกีฬาโดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเทีย่ว เพ่ือให้มีความหลากหลายเชื่อโยงการท่องเทีย่วในกลุ่มประชาคมโลก
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และด าเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเก้ือกูลกันและยั่งยืน

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเทีย่ว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่7 ด้านการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มอาเซียนเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเทีย่ว
        2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเทีย่ว
        2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

4 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ปรับสภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 25 ของ มีสภาพแวดล้อมที่ กองการศึกษา
บริเวณรอบ ศพด. ให้สวยงามและเป็นระเบียบ พืน้ทีร่อบๆบริเวณ ศพด. ผู้ปกครอง สวยงามและเป็น
วดัคลองครก วดัคลองครก หรือผู้ตรวจเยี่ยม ระเบียบ

หรือผู้มาติดต่อ
ราชการ

รวม 4 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 - - -
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างอาคารเอนก 1.เพือ่ให้มีอาคารอเนก อาคารเอนกประสงค์ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 25 ของ มีอาคารอเนกประสงค์ กองช่าง
ประสงค์ศูนย์พัฒนา ประสงค์ทีส่ามารถใช้งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้มาติดต่อ ทีอ่ยู่ในสภาพการ
เด็กเล็กวดัคลองครก ได้อย่างมีประสิทธภิาพ วดัคลองครก ราชการหรือ ใช้งานได้เป็นอย่างดี 

2.เพือ่ใช้เป็นสถานทีก่ารจัด ผู้ปกครอง สามารถใช้เป็นสถานที่
กิจกรรมให้กับผู้เรียน การจัดกิจกรรมให้กับ

ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

2 ก่อสร้างเตาเผาขยะ เพือ่ให้มีเตาขยะที่ เตาเผาขยะ 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 25 มีเตาขยะที่ กองช่าง
ได้มาตรฐาน ศพด.วดัคลองครก ของผู้มาติดต่อ ได้มาตรฐาน

ราชการ หรือ
ผู้ปกครอง

3 ปรับปรุงโรงอาหาร เพือ่ให้โรงอาหารมีพืน้ ปูกระเบือ้งของโรงอาหาร 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 25 ของ โรงอาหารได้รับการ กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กระเบือ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้มาติดต่อราชการ ปรับปรุงโดยการปูพืน้
วดัเขาก าจัด วดัเขาก าจัด หรือผู้ปกครอง กระเบือ้ง

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเทีย่ว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่7 ด้านการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มอาเซียนเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเทีย่ว
        2.4 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเทีย่วและกีฬาโดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเทีย่ว เพ่ือให้มีความหลากหลายเชื่อโยงการท่องเทีย่วในกลุ่มประชาคมโลก
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และด าเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเก้ือกูลกันและยั่งยืน
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเทีย่ว
        2.4 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

4 ต่อเติมอาคาร 1.เพือ่ให้มีอาคารอเนก อาคาร 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 25 ของ มีอาคารอเนกประสงค์ กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประสงค์ทีส่ามารถใช้งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้มาติดต่อ ทีอ่ยู่ในสภาพการ
เทศบาลต าบลพวา ได้อย่างมีประสิทธภิาพ เทศบาลต าบลพวา ราชการหรือ ใช้งานได้เป็นอย่างดี 

2.เพือ่ใช้เป็นสถานทีก่ารจัด ผู้ปกครอง สามารถใช้เป็นสถานที่
กิจกรรมให้กับผู้เรียน การจัดกิจกรรมให้กับ

ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

5 ต่อเติมอาคาร 1.เพือ่ให้มีอาคารอเนก อาคาร 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 25 ของ มีอาคารอเนกประสงค์ กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประสงค์ทีส่ามารถใช้งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้มาติดต่อ ทีอ่ยู่ในสภาพการ
คลองน้ าเย็น ได้อย่างมีประสิทธภิาพ คลองน้ าเย็น ราชการหรือ ใช้งานได้เป็นอย่างดี 

2.เพือ่ใช้เป็นสถานทีก่ารจัด ผู้ปกครอง สามารถใช้เป็นสถานที่
กิจกรรมให้กับผู้เรียน การจัดกิจกรรมให้กับ

ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

6 ต่อเติมอาคาร 1.เพือ่ให้มีอาคารอเนก อาคาร 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 25 ของ มีอาคารอเนกประสงค์ กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประสงค์ทีส่ามารถใช้งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้มาติดต่อ ทีอ่ยู่ในสภาพการ
วดัเขาก าจัด ได้อย่างมีประสิทธภิาพ เทศบาลต าบลพวา ราชการหรือ ใช้งานได้เป็นอย่างดี 

2.เพือ่ใช้เป็นสถานทีก่ารจัด ผู้ปกครอง สามารถใช้เป็นสถานที่
กิจกรรมให้กับผู้เรียน การจัดกิจกรรมให้กับ

ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเทีย่ว
        2.4 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

7 ต่อเติมอาคาร 1.เพือ่ให้มีอาคารอเนก อาคาร 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 25 ของ มีอาคารอเนกประสงค์ กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประสงค์ทีส่ามารถใช้งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้มาติดต่อ ทีอ่ยู่ในสภาพการ
วดัคลองน้ าเย็น ได้อย่างมีประสิทธภิาพ เทศบาลต าบลพวา ราชการหรือ ใช้งานได้เป็นอย่างดี 

2.เพือ่ใช้เป็นสถานทีก่ารจัด ผู้ปกครอง สามารถใช้เป็นสถานที่
กิจกรรมให้กับผู้เรียน การจัดกิจกรรมให้กับ

ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

รวม 7 โครงการ - - 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 - - -
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บ้านท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน
ราชินี

เพือ่กอ่สร้าง ซ่อมแซม หรือ
ปรับปรุงทีอ่ยู่อาศัยใหก้บั
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ผู้พกิารหรือยากจน

ทีอ่ยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส
 ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือ
ยากจน

20,000 20,000 20,000 20,000 ความมั่นคง
ของทีอ่าศัยที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 
ซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุง

ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือ
ยากจนมีทีอ่ยู่อาศัย
ทีม่ั่นคง

ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - -

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเทีย่ว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่9 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และด าเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเก้ือกูลกันและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รักน้้า รักป่า รักแผ่นดิน 1.เพือ่เฉลิมพระเกียรติ - ปลูกป่าในพืน้ที่ 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ต้าบลพวา ผู้เข้าร่วม ในการฟืน้ฟูสภาพ
เสด็จเถลิงถวลัยราชสมบัติ - อบรมให้ความรู้ โครงการ ธรรมชาติ
ครบ 70 พรรษา ฯลฯ ให้อุดมสมบูรณ์
2.เพือ่เฉลิมพระเกียรติ
พระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนม
พรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

2 ส่งเสริม ปรับปรุง บ้ารุงรักษา เพือ่อนุรักษ์ฟืน้ฟทูรัพยากร ปลูกต้นไมหรือดอกไม้ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 25 ของ ทรัพยากรธรรมชาติ ส้านักปลัด
อนุรักษ์ฟืน้ฟทูรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ริมทาง หรือในพืน้ที่ ผู้เข้าร่วม และส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ต้าบลพวา โครงการ ได้รับการฟืน้ฟู

รวม 2 โครงการ - - 110,000 110,000 110,000 110,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และด าเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเก้ือกูลกันและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเทีย่ว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่9 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพือ่อบรม ให้ความรู้แก่ อบรมให้ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 25 ของ เด็กนักเรียน เยาวชน ส านักปลัด
ยาเสพติด เด็กนักเรียนหรือเยาวชน เด็กนักเรียนหรือเยาวชน นักเรียนหรือ หรือประชาชน 

หรือประชาชน ได้ตระหนัก ในเขตเทศบาลต าบลพวา เยาวชนหรือ ได้ตระหนักถึงโทษ
ถึงโทษของส่ิงเสพติด ปีละ 1 คร้ังๆละ 30 คน ประชาชนทีเ่ข้า และห่างไกลส่ิงเสพติด

ร่วมอบรมใน
โครงการหรือ
กิจกรรม

2 แก้ปัญหาการวา่งงาน เพือ่อบรมส่งเสริมสนับสนุน อบรมให้ความรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 25 ของ ผู้วา่งงาน ผู้ตกงาน ส านักปลัด
หรือส่งเสริมการประกอบ ให้ความรู้แก่ประชาชน เด็กนักเรียนหรือเยาวชน ผ็ทีเ่ข้าร่วม ผู้ด้อยโอกาส หรือ
อาชีพ ในการประกอบอาชีพ และ ในเขตเทศบาลต าบลพวา โครงการ ประชาชนมีอาชีพ

พัฒนากลุ่มอาชีพเดิม ปีละ 1 คร้ังๆละ 30 คน รองรับ และบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และด าเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเก้ือกูลกันและยั่งยืน
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่9 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเทีย่ว

        3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

3 จ้างเด็กนักเรียนนักศึกษา เพือ่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน เด็กนักเรียน/นักศึกษา 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 25 ของ เด็กมีรายได้เสริมในช่วง ส านักปลัด
ท างานในช่วงปิดภาคเรียนนักศึกษา ได้รับประสบการณ์อายุไม่ต่ ากวา่ 15 ปี เด็กนักเรียน ปิดภาคเรียน เป็นการ

และมีรายได้ในช่วงปิด ทีก่ าลังศึกษา นักศึกษามีรายได้ ส่งเสริมการเรียนรู้
ภาคเรียน เพิม่ขึ้น ใช้เวลาวา่งให้เกิด

ประโยชน์
4 ส่งเสริมสนับสนุน 1.เพือ่อบรมให้ความรู้ อบรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 25 ของ 1.ประชาชนหรือกลุ่ม ส านักปลัด

การด าเนินงานตามหลัก ในเร่ืองการประกอบอาชีพ เด็กนักเรียนหรือเยาวชน ผู้เข้าร่วม อาชีพได้รับความรู้ใน
เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลต าบลพวา โครงการ เร่ืองการประกอบอาชีพ

2.เพือ่อบรมเกี่ยวกับการท า ปีละ 1 คร้ังๆละ 30 คน ตามหลักเศรษฐกิจ
เกษตร พอเพียง สามารถน า

ความรู้ทีไ่ด้จากการ
อบรมมาประกอบอาชีพ
2.ประชาชนได้รับความรู้
ในเร่ืองการท าเกษตร

5 ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและ 1.เพือ่สร้างพฤติกรรม อบรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 25 ของ 1.เด็กและเยาวชนมี ส านักปลัด
เยาวชน เชิงสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก เด็กนักเรียนหรือเยาวชน ผู้เข้าร่วม พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์

และเยาวชน ในเขตเทศบาลต าบลพวา โครงการ 2.เด็กและเยาวชนมี
2.เพือ่เตรียมความพร้อมสู่ ปีละ 1 คร้ังๆละ 30 คน ความพร้อมทีเ่ข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน
3.เพือ่ฝึกอาชีพให้กับเด็ก 4.เด็กและเยาวชน 
และเยาวชน สามารถน าความรู้

ไปประกอบอาชีพได้
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1.เพือ่น าข้อมูลทีไ่ด้มาจัดท าประชาชนในแต่ละ 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ร้อยละ 25 น าปัญหาและความ ส านักปลัด
ส่งเสริมสนับสนุนการ แผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่บ้าน จ านวน 12 ของจ านวน ต้องการของประชาชน
จัดท าแผน และติดตาม 2.เพือ่ส่งเสริมสนันสนุน หมู่บ้าน ครัวเรือน มาแก้ไขได้ทันท่วงที
ประเมินผล การจัดท าแผนชุมชน ประชาชนใน

แต่ละหมู่บ้าน
2 ร้อยละ 25 
ของจ านวนผู้เข้า
ร่วมโครงการ

7 ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพือ่อบรมให้ความรู้ อบรมให้ความรู้ 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 25 นักเรียนหรือเยาวชน ส านักปลัด
การต้ังครรภ์ไม่พร้อม แก่นักเรียนหรือเยาวชน นักเรียนหรือเยาวชน ของนักเรียนหรือ ได้รับความรู้จากการ
ในวยัรุ่น จากสถานศึกษาในเขต ในเขตเทศบาลต าบลพวา เยาวชนทีเ่ข้าร่วม อบรมและป้องกันการ

เทศบาลต าบลพวา จ านวน 30 คน อบรมในโครงการ/ต้ังครรภ์ได้
กิจกรรม

8 ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพือ่อบรมให้ความรู้ในการ อบรมให้ความรู้ 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 25 ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ ส านักปลัด
โรคเอดส์ ป้องกันและแก้ไขปัญาหา นักเรียน หรือประชาชน ของผู้เข้าร่วม ความรู้และสามารถน า

โรคเอดส์ ในเขตพืน้ทีต่ าบลพวา อบรมโครงการ ความรู้ไปป้องกันและ
จ านวน 30 คน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

โรคเอดส์ได้

9 ชาวพวาห่วงใยใส่ผู้สูงอายุ เพือ่จัดอบรมให้กับผู้สูงอายุ จัดอบรมเดือนเมษายน 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 25 ประชาชนและผู้สูงอายุได้ร่วมส านักปลัด
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือ ของทุกปี ของผู้เข้าร่วม ในการอนุรักษ์สืบสาน
ประชาชนทัว่ไป ปีละ 1 คร้ังๆละ 30 คน อบรมโครงการ ประเพณีวฒันธรรมใน

ชุมชน
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

10 สืบสานปรงคืนถิ่น 1 เพือ่ให้เกิดการถ่ายทอด อบรมให้เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 25 ของ 1.เกิดการถ่ายทอดภูมิ ส านักปลัด
ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น จากสถานศึกษา ผู้เข้าร่วม ปัญญาอาหารท้องถิ่น 
และการจัดการทรัพยากร และประชาชนในพืน้ที่ โครงการ และการจัดการ
ท้องถิ่นให้กับประชาชน ต าบลพวา และพืน้ที่ ทรัพยากรท้องถิ่นจาก
และเยาวชน ในพืน้ที่ ใกล้เคียง ผู้มีความรู้และประสบ
2 เพือ่ระลึกถึงคุณค่า ปีละ 1 คร้ังๆ ละ การณ์ให้กับประชาชน 
ของป่า และทรัพยากร 40 คน และเยาวชนในพืน้ที่
ธรรมชาติ 2.เกิดเป็นประเพณีบุญ

ปลงคืนถิ่น ท าให้
ประชาชนและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วมโครงการเกิด
ส านึกและระลึกถึง
คุณค่าของป่า และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

11 ป้องกันและแก้ไขการ 1.เพือ่อบรมและให้ความรู้ อบรมให้ความรู้ 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 25 ของ 1.ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
ระบาดของโรคไข้เลือด ในการป้องกันและควบคุม ประชาชนหรือนักเรียน จ านวนประชาชน ความรู้ในการป้องกัน
ออก การแพร่ระบาดของโรค ปีละ 1 คร้ังๆละ ทีเ่ข้าร่วมอบรมในและควบคุมการแพร่

ไข้เลือดออก 40 คน โครงการ ระบาดของโรคไข้เลือด
2.เพือ่ป้องกันและควบคุม หรือกิจกรรม ออก
การแพร่ระบาดของโรค 2.สามารถป้องกันและ
ไข้เลือดออก ควบคุมการแพร่

ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

100



101

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

12 พัฒนาและส่งเสริมงาน เพือ่จัดอบรม ให้ความรู้แก่ อบรมให้ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับความรู้ในส านักปลัด
สาธารณสุข ประชาชน ในการป้องกันโรคประชาชนหรือนักเรียน จ านวนประชาชน การป้องกันและรักษา

และรักษาสุขภาพ ปีละ 1 คร้ังๆ ละ ทีเ่ข้าร่วมอบรมในสุขภาพ และสามารถ
40 คน โครงการ ป้องกันจากโรคต่างๆ

หรือกิจกรรม ได้ด้วยตนเอง
13 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ จัดอบรมให้ความรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนเกิดแนวคิด ส านักปลัด

ชุมชนในการคัดแยกขยะ ความเข้าใจและแยกประเภทความเข้าใจแก่ประชาชน ประชาชนหรือ ทีดี่ต่อการจัดการขยะ
ทีต้่นทาง ของขยะได้ เยาวชนหรือนักเรียน ผู้ทีเ่ข้าร่วม มูลฝอยเข้าใจถึงคุณค่า

ในเขต ทต.พวา ปีละ โครงการ ของวสัดุหรือส่ิงของ
1 คร้ังๆ ละ 30 คน เหลือใช้สามารถน า

ขยะไปรีไซเคิลเพือ่นา
กลับมาใช้ใหม่

รวม 13 โครงการ - - 610,000 610,000 610,000 610,000 - - -
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1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่สนับสนุนการสร้างหลัก ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล 8,810,400 8,820,000 8,900,000 8,900,000 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการสนับ ส านักปลัด
ประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุต าบลพวา ทีไ่ด้รับเบีย้ยังชีพ สนุนในการสร้างหลัก

ประกันรายได้
2 เบีย้ยังชีพคนพิการ เพือ่สนับสนุนสวสัดิการทาง ผู้พิการหรือทุพลลภาพ 2,188,800 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จ านวนผู้พิการ ผู้พิการได้รับการสนับ ส านักปลัด

สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ ในเขตเทศบาลต าบลพวา ทีไ่ด้รับเบีย้ยังชีพ สนุนสวสัดิการ
ทุพลลภาพ ทางสังคม

3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่สนับสนุนสวสัดิการทาง ผู้ป่วยเอดส์ 96,000 96,000 96,000 96,000 จ านวนผู้ป่วย ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ ส านักปลัด
สังคมให้แก่ผู้ผู่ป่วยเอดส์ เอดส์ทีไ่ด้รับเบีย้ สนับสนุนสวสัดิการ

ยังชีพ ทางสังคม

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

        3.4 แผนงานงบกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และด าเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเก้ือกูลกันและยั่งยืน
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเทีย่ว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่9 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

        3.4 แผนงานงบกลาง
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4 สมทบกองทุนหลักประกัน เพือ่สนับสนุนโครงการหรือ กองทุนหลักประกัน 239,760 240,000 240,000 240,000 จ านวนโครงการ จัดท าโครงการหรือ ส านักปลัด
สุขภาพต าบลพวา กิจกรรม ต่างๆ ในกองทุนฯ สุขภาพต าบลพวา ของกองทุน กิจกรรมในกองทุนฯ

รวม 4 โครงการ - - 11,334,960 11,356,000 11,436,000 11,436,000 - - -
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1 เตรียมความพร้อมเพือ่จัด เพือ่อมรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อบรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้ความรู้ ส านักปลัด
การปัญหาไฟป่าและ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและ - พนักงานของ ทต.พวา ผู้เข้าร่วม ในการแก้ไขปัญหา
หมอกควนั หมอกควนั - ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการ ไฟป่าและหมอกควนั

2 เตรียมความพร้อมเพือ่ช่วย1.เพือ่ฝึกอบรมระบบการ อบรมให้ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 25 ของ ข้าราชการ พนักงาน ส านักปลัด
เหลือผู้ประสบสาธารณภัย แพทย์ฉุกเฉินและการปฐม - พนักงานของ ทต.พวา ผู้เข้าร่วม น าความรู้ทีไ่ด้จากการ
และเจ็บป่วยฉุกเฉิน พยาบาลเบือ้งต้น - ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการ อบรมมาให้บริการ

2.การซ้อมประสบภัยทางถนน ประชาชนในเขต
3.การให้ความรู้เกี่ยวกับการ เทศบาลต าบลพวาได้
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ อย่างมีประสิทธภิาพ
ภัยและเจ็บป่วยฉุกเฉิน

3 ป้องกันและบรรเทา 1.เพือ่ส่งเสริมความรู้เกีย่วกับ อบรมให้ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 25 ของ ข้าราชการ พนักงาน ส านักปลัด
สาธารณภัย ภัยและการป้องกันภัย - พนักงานของ ทต.พวา ผู้เข้าร่วม น าความรู้ทีไ่ด้จากการ

2.เพือ่อบรมให้ความรู้เกีย่วกับ - ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการ อบรมมาให้บริการ
การเกิดอัคคีภัย ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลพวาได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการปกครอง
        4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และด าเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเก้ือกูลกันและยั่งยืน

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการปกครอง
        4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

4 ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพือ่บริการประชาชน อบรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 25 ของ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ ส านักปลัด
ทางถนน ป้องกันและลดอุบัติเหตุ - เทศกาลปีใหม่ ผู้เข้าร่วม ความรู้และน าความรู้

ในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น - วนัสงกรานต์ โครงการ จากการอบรมบริการ
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ - วนัหยุดช่วงเทศกาล หรือกิจกรรม ประชาชนและป้องกัน
2. เพือ่อบรมให้ความรู้แก่ - ฯลฯ การเกิดอุบัติเหตุ
พนักงานหรือบุคลากรที่ ในช่วงเทศกาล
บริการประชาชนใน และด้าน อื่นๆ ได้
ช่วงเทศกาล

5 พัฒนาเจ้าหน้าทีป่้องกัน เพือ่อบรม ให้ความรู้แก่ อบรมให้ความรู้ 84,000 84,000 84,000 84,000 ร้อยละ 25 ของ ข้าราชการ พนักงาน ส านักปลัด
ข้าราชการ พนักงาน - พนักงานของ ทต.พวา ผู้เข้าร่วม น าความรู้ทีไ่ด้จาก
ป้องกันและบรรเทา - ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการ การอบรมมาให้
สาธารณภัย หรือผู้ทีม่ีส่วน หรือกิจกรรม บริการประชาชนในเขต

เกี่ยวข้อง ให้มีศักยภาพ เทศบาลต าบลพวาได้
ในการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธภิาพ

6 บรรเทาและเยียวยา เพือ่แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ทีป่ระสบสาธารณภัย 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 25 ของ ผู้ทีป่ระสบสาธารณภัย ส านักปลัด
ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ทีป่ระสบสาธารณภัย ผู้เข้าร่วม ได้รับการช่วยเหลือ

โครงการ และเยียวยา
รวม 6 โครงการ - - 584,000 584,000 584,000 584,000 - - -
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เฉลิมพระเกียรติพระบาท เพือ่จัดนิทรรศการเฉลิม ในเขตพืน้ทีข่องต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือ จัดนิทรรศการเฉลิม ส านักปลัด
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ พระเกียรติ / การปลูกป่า พวา จ านวนผู้เข้า พระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ เฉลิมพระเกียรติ หรือ ร่วมโครงการ
พระบรมราชินีนาถและ อบรมให้ความรู้ ฯลฯ 
พระบรมวงศานุวงศ์

2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - เพือ่อบรมให้ความรู้แก่ จัดโครงการอบรมและ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม พนักงานและ กองการศึกษา
พนักงานและเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ อบรมในโครงการ เจ้าหน้าทีม่ีมาตรฐาน
- เพือ่ส่งเสริมมาตรฐาน ในหน่วยงานของ คุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมของ เทศบาลต าบลพวา ในการให้บริการ
พนักงานและเจ้าหน้าที่ ประชาชน

3 เลือกต้ัง ผู้บริหาร สมาชิก เพือ่ใช้ในการด าเนินการ - ผู้บริหารเทศบาลต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้มา มีผู้บริหารและ ส านักปลัด
สภาเทศบาล เลือกต้ังทัว่ไป พวา ใช้สิทธเิลือกต้ัง สมาชิกสภาเทศบาล

และเลือกต้ังซ่อม - สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลพวา
ต าบลพวา

รวม 3 โครงการ - - 120,000 120,000 120,000 120,000 - - -

        4.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ที่ โครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และด าเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเก้ือกูลกันและยั่งยืน

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการปกครอง
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เตรียมความพร้อม 1.เพือ่พัฒนาด้านการศึกษา ปรับปรุง/ต่อเติม/ 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 25 ของ 1.โรงเรียนเตรียม กองการศึกษา
เพือ่พัฒนาบริหารสถาน ตามแผนพัฒนาเด็กและ ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง โครงการ รับเสด็จพระเทพรัตน-

ศึกษาตามแผนพัฒนาเด็ก เยาวชนในถิ่นทุรกันดารใน ภายในโรงเรียน มีอาคาร ราชสุดาฯ 
และเยาวชนในถิ่นทุร พระราชด าริสมเด็จ และปรับปรุงภูมิทัศน์ และสถานทีท่ี่ สยามบรมราชกุมารี
กันดารในพระราชด าริ พระเทพรัตนราชสุดาฯ - โรงเรียนต ารวจ พร้อมในการ ได้อย่างสมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราช 2.เพือ่เตรียมความพร้อม ตระเวนชายแดน จัดการเรียน 2.มีความพร้อมในการ
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการด าเนินโครงการตาม บ้านบ่อชะอม การสอนอย่าง ด าเนินโครงการตาม

พระราชด าริสมเด็จ - โรงเรียนต ารวจ สมบูรณ์แบบ พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ตระเวนชายแดน พระเทพรัตนราชสุดาฯ
3.เพือ่ให้โรงเรียนมีอาคาร บ้านคลองแดง 3.มีอาคารและสถานที่
และสถานที ่ทีม่ีความพร้อม ทีม่ีความพร้อมในการ
ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน

อย่างสมบูรณ์แบบ

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่7 ด้านการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มอาเซียนเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และด าเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเก้ือกูลกันและยั่งยืน

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเทีย่ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเทีย่วและกีฬาโดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเทีย่ว เพ่ือให้มีความหลากหลายเชื่อโยงการท่องเทีย่วในกลุ่มประชาคมโลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องทีย่ว
        2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องทีย่ว
        2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

2 ค่าอาหารอาหารกลางวนั เพือ่ให้นักเรียนได้รับ 1.โรงเรียน 4 แห่ง ได้แก่ 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 1.นักเรียนของ นักเรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษา
อาหารกลางทีม่ีคุณค่า  - โรงเรียนบ้านเนินจ าปา โรงเรียนทัง้ ทางด้านร่างกาย
และปริมาณเพียงพอต่อ  - โรงเรียนบ้านวงัอแีอน่ 4 แห่ง จ านวน ทีแ่ข็งแรงสมบูรณ์
ร่างกาย  - โรงเรียนบ้านบ่อชะม 1,100 คน

 - โรงเรียนบ้านคลองครก 2.นักเรียนของ
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
4 แห่ง ได้แก่ เด็กเล็ก
 - ศพด.ทต.พวา จ านวน 250 คน

 - ศพด.วดัคลองน้ าเย็น
 - ศพด.วดัเขาก าจัด
 - ศพด.วดัคลองครก

รวม 2 โครงการ 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ป้องกันและควบคุม เพือ่ป้องกันและควบคุม ฉีดวคัซีนให้กับสุนัข 80,000 80,000 80,000 80,000 สุนัขในพืน้ที่ สุนัขในพืน้ทีต่ าบลพวา ส านักปลัด/
โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า ในพืน้ทีต่ าบลพวา ต าบลพวาได้รับ ได้รับการป้องกันและ ปศุสัตวอ์ าเภอ/

การฉีดวคัซีน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตวจ์ังหวดั
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 25
ของจ านวนสุนัข
ในพืน้ที่

รวม 1 โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเทีย่ว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่9 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และด าเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเก้ือกูลกันและยั่งยืน

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1.เพือ่ให้ประชาชนหมู่ที ่5 1) ถนนสายพวา - 3,945,000 3,945,000 3,945,000 3,945,000 ร้อยละ 25 ของ 1.ประชาชนได้รับ กองช่าง 
สายพวา - วงัอีแอ่น  ม.5 และหมู่ที ่8 ต าบลพวาและ วงัอีแอ่น ครัวเรือนมีการ การบริการทีไ่ด้ ทต.พวา/
และ ม.8 ต.พวา เชื่อมต่อ ต าบลใกล้เคียงได้รับความ ม. 5 และ ม.8 ต.พวา คมนาคม มาตรฐาน อบจ.จันทบุรี
ม.7 ต.สามพีน่้อง สะดวกในการสัญจรไปมา 2) ม.7 ต.สามพีน่้อง ทีส่ะดวกรวดเร็ว 2.ประชาชนได้รับ

และได้รับบริการสาธารณะ 3) ถนนคอนกรีต ความสะดวกในการ
ทีไ่ด้มาตรฐาน  ผิวจราจร กวา้ง 6 ม. คมนาคม
2.เพือ่ให้ประชาชนมี ยาว 3,400 ม. ไหล่ทาง 3.ประชาชนได้รับ
เส้นทางคมนาคมทีส่ะดวก ทัง้สองข้างๆละ 0.50 ม. การแก้ไขปัญหา
3.เพือ่ให้ราษฎรได้รับความ ด้านการขนส่งพืชผล
สะดวกในการขนส่งสินค้า ทางการเกษตร
ทางการเกษตร

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ด้านการส่งเสริมบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 อ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว รวมทัง้จัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพ้ืนฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาจรฐาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน
    สู่ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก 
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1.เพือ่ให้ประชาชนหมู่ที ่1 1) ถนนสายวงัอีแอ่น - 4,374,400 4,374,400 4,374,400 4,374,400 ร้อยละ 25 ของ 1.ประชาชนได้รับ กองช่าง 

สายวงัอีแอ่น - หินดาด ต าบลพวา และต าบล หินดาด ม. 1 ต.พวา ครัวเรือนมีการ การบริการทีไ่ด้ ทต.พวา/
ม.1 ต.พวา เชื่อมต่อ ม.8 ใกล้เคียงได้รับความสะดวก 2) ม.8 ต.ขุนซ่อง คมนาคม มาตรฐาน อบจ.จันทบุรี
ต.ขุนซ่อง ในการสัญจรไปมาและ 3) ถนนคอนกรีต ทีส่ะดวกรวดเร็ว 2.ประชาชนได้รับ

ได้รับบริการสาธารณะทีไ่ด้ ผิวจราจร กวา้ง 6 ม. ความสะดวกในการ
มาตรฐาน ยาว 3,770 ม. คมนาคม
2.เพือ่ให้ประชาชนมีเส้น ไหล่ทางทัง้สองข้างๆละ 3.ประชาชนได้รับ
ทางคมนาคมทีส่ะดวก 0.50 ม. การแก้ไขปัญหา
3.เพือ่ให้ราษฎรได้รับความ ด้านการขนส่งพืชผล
สะดวกในการขนส่งสินค้า ทางการเกษตร
ทางการเกษตร

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1. เพือ่ให้ประชาชนหมู่ที ่8 1) ถนนสายเขากล้วย - 8,075,800 8,075,800 8,075,800 8,075,800 ร้อยละ 25 ของ 1.ประชาชนได้รับ กองช่าง 
สายเขากล้วย - เขาป้อม ต าบลพวา และต าบล เขาป้อม ม.8 ต.พวา ครัวเรือนมีการ การบริการทีไ่ด้ ทต.พวา/
ม.8 ต.พวา เชื่อมต่อ ม.6 ใกล้เคียงได้รับความสะดวก 2) ม.6 ต.ขุนซ่อง คมนาคม มาตรฐาน อบจ.จันทบุรี
ต.ขุนซ่อง, ม.7 ในการสัญจรไปมาและ 3) ม.7 ต.สามพีน่้อง ทีส่ะดวกรวดเร็ว 2.ประชาชนได้รับ
ต.สามพีน่้อง ได้รับบริการสาธารณะทีไ่ด้ 4) ม.16 ต.แก่งหางแมว ความสะดวกในการ
และ ม.16 ต.แก่งหางแมวมาตรฐาน 5) ถนนคอนกรีต คมนาคม

2.เพือ่ให้ประชาชนมี ผิวจราจร กวา้ง 6 ม. 3.ประชาชนได้รับ
เส้นทางคมนาคมทีส่ะดวก ยาว 3,400 ม. การแก้ไขปัญหา
3.เพือ่ให้ราษฎรได้รับความ ไหล่ทางทัง้สองข้างๆ ละ ด้านการขนส่งพืชผล
สะดวกในการขนส่งสินค้า 0.50 ม. ทางการเกษตร
ทางการเกษตร
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
4 ก่อสร้างร้ัวกันช้าง 1.เพือ่ให้ประชาชนได้รับ - ช่วงที ่1 ก่อสร้าง 85,100,000 85,100,000 85,100,000 85,100,000 ร้อยละ 25 ของ 1.ประชาชนอยู่ กองช่าง 

ความปลอดภัยจากช้างป่า ร้ัวกันช้าง เสาคอนกรีต ประชาชน อย่างปลอดภัย ทต.พวา/
2.เพือ่ไม่ให้ช่างป่าออกมา อัดแรง ขนาด ปลอดภัยจาก 2.เกิดแหล่ง อบจ.จันทบุรี
ท าร้ายประชาชน และ 0.35x0.35 เมตร ช้างป่า ท่องเทีย่วแห่งใหม่
ท าลายพืน้ทีท่างการเกษตร ยาว 4.00 เมตร 
3.เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา โดยก่อสร้างช่วงละ 
การท่องเทีย่วในพืน้ที ่ 6.00 เมตร ยาวรวม 
และในระดับสากล 10,788 เมตร
4.เพือ่ส่งเสริมการค้า เป็นเงิน 
และการลงทุนในพืน้ที ่ 10,000,000 บาท
และในระดับสากล - ช่วงที ่2 ก่อสร้าง
5.เพือ่สร้างความมั่นใจ ร้ัวกันช้าง เสาคอนกรีต
ในความปลอดภัยให้กับ อัดแรง ขนาด 
ประชาชนในพืน้ทีร่อยต่อ 0.35x0.35 เมตร 
5 จังหวดั ยาว 4.00 เมตร

 โดยก่อสร้างช่วงละ 
6.00 เมตร ยาวรวม 
80,430 เมตร
เป็นเงิน 
75,100,000 บาท
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
5 ก่อสร้างร้ัวกันช้าง 1.เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างร้ัวกันช้างพวา 8,595,000 8,595,000 8,595,000 8,595,000 ร้อยละ 25 ของ 1.ประชาชนอยู่ กองช่าง 

พวาโมเดล ความปลอดภัยจากช้างป่า โมเดล เสาคอนกรีต ประชาชน อย่างปลอดภัย ทต.พวา/
2.เพือ่ไม่ให้ช่างป่าออกมา อัดแรง ขนาด ปลอดภัยจาก 2.เกิดแหล่ง อบจ.จันทบุรี
ท าร้ายประชาชน และ 0.35x0.35 เมตร ช้างป่า ท่องเทีย่วแห่งใหม่
ท าลายพืน้ทีท่างการเกษตร ยาว 4.00 เมตร 
3.เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา โดยก่อสร้าง ช่วงละ 
การท่องเทีย่วในพืน้ที ่ 6.00 เมตร 
และในระดับสากล ยาวรวม 9,200 เมตร
4.เพือ่ส่งเสริมการค้า
และการลงทุนในพืน้ที ่
และในระดับสากล
5.เพือ่สร้างความมั่นใจ
ในความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพืน้ทีร่อยต่อ 
5 จังหวดั
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ส่งเสริมการค้าและการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,010,000 8,010,000 8,010,000 8,010,000 ร้อยละ 25 ของ เกิดเส้นทางส่งเสริม กองช่าง 

เสริมเหล็กถนนสาย ลงทุนในพืน้ที ่ ถนนสายบ้านวงัอีแอ่น- นักท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วเชิง ทต.พวา/
บ้านวงัอีแอ่น - เขากล้วย และระดับสากล เขากล้วย หมู่ที ่1 และผู้ใช้เส้นทาง อนุรักษ์ทีส่ามารถ อบจ.จันทบุรี
หมู่ที ่1 ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ดึงดูดนักท่องเทีย่ว

ระยะทาง 2,100 เมตร ทัง้ในและ
หนา 0.15 เมตร ต่างประเทศ
หรือปริมาณงาน โดยเฉพาะในกลุ่ม
ไม่น้อยกวา่ 12,600 อาเซียน
ตารางเมตร

รวม 6 โครงการ - - 118,100,200 118,100,200 118,100,200 118,100,200 - - -
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แบบ ผ.03/1

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที1่ อุตสาหกรรม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1.เพือ่ให้ประชาชน 1) ถนนสายพวา-วงัอีแอ่น 3,950,000 3,950,000 3,950,000 3,950,000 ร้อยละ 25 1.ประชาชนได้รับการ กองช่าง ทต.พวา

จังหวดัที ่3 จังหวดัที ่1 การพัฒนาด้าน และการโยธา สายพวา - วงัอีแอ่น  หมูท่ี ่5และหมูท่ี ่8 ม. 5 และ ม.8 ต.พวา ของครัวเรือน บริการทีไ่ด้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง ม.5 และ ม.8 ต าบลพวาและต าบลใกล้ 2) ม.7 ต.สามพีน่้อง มีการคมนาคม 2.ประชาชนได้รับ

จังหวดัที ่6 จังหวดัที ่5 พืน้ฐาน ต.พวา เชื่อมต่อ เคียงได้รับความสะดวก 3) ถนนคอนกรีต ทีส่ะดวก ความสะดวกในการ

ม.7 ต.สามพีน่้อง ในการสัญจรไปมา และ ผิวจราจร กวา้ง 6 ม. รวดเร็ว คมนาคม
ได้รับบริการ สาธารณะ ยาว 3,400 ม. ไหล่ทาง 3.ประชาชนได้รับการ

ทีไ่ด้มาตรฐาน  ทัง้สองข้างๆ ละ 0.50 ม. แก้ไขปัญหาด้านการ

2.เพือ่ให้ประชาชนมีเส้น ขนส่งพืชผลทาง

ทางคมนาคมทีส่ะดวก การเกษตร

3.เพือ่ให้ราษฎรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งสินค้าทางการ

เกษตร

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงานที่
ขอประสาน

แผน

แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ ยทุธศาสตร์
จังหวดั

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต

ยทุธศาสตร์
(อปท.)

งบประมาณและทีผ่่านมา

ส าหรบั ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวดั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวดัจันทบรุี
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ
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แบบ ผ.03/1

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงานที่
ขอประสาน

แผน

แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ ยทุธศาสตร์
จังหวดั

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต

ยทุธศาสตร์
(อปท.)

งบประมาณและทีผ่่านมา

ส าหรบั ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวดั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวดัจันทบรุี
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ

2 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที1่ อุตสาหกรรม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1.เพือ่ให้ประชาชนหมูท่ี่1 1) ถนนสายวงัอีแอ่น - 4,380,000 4,380,000 4,380,000 4,380,000 ร้อยละ 25 1.ประชาชนได้รับการ กองช่าง ทต.พวา

จังหวดัที ่3 จังหวดัที ่1 การพัฒนาด้าน และการโยธา สายวงัอีแอ่น - ต าบลพวา และต าบลใกล้ หินดาด ม. 1 ต.พวา ของครัวเรือน บริการทีไ่ด้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง หินดาด ม.1 ต.พวา เคียงได้รับความสะดวกใน 2) ม.8 ต.ขุนซ่อง มีการคมนาคม 2.ประชาชนได้รับ

จังหวดัที ่6 จังหวดัที ่5 พืน้ฐาน เชื่อมต่อ ม.8 การสัญจรไปมา 3) ถนนคอนกรีต ทีส่ะดวก ความสะดวกในการ

ต.ขุนซ่อง และได้รับบริการ ผิวจราจร กวา้ง 6 ม. รวดเร็ว คมนาคม
สาธารณะทีไ่ด้มาตรฐาน ยาว 3,770 ม. 3.ประชาชนได้รับการ
2.เพือ่ให้ประชาชนมีเส้น ไหล่ทางทัง้สองข้างๆ ละ แก้ไขปัญหาด้านการ
ทางคมนาคมทีส่ะดวก 0.50 ม. ขนส่งพืชผลทาง
3.เพือ่ให้ราษฎรได้รับ การเกษตร
ความสะดวกในการ

ขนส่งสินค้าทางการ

เกษตร
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แบบ ผ.03/1

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงานที่
ขอประสาน

แผน

แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ ยทุธศาสตร์
จังหวดั

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต

ยทุธศาสตร์
(อปท.)

งบประมาณและทีผ่่านมา

ส าหรบั ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวดั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวดัจันทบรุี
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ

3 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที1่ อุตสาหกรรม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1.เพือ่ให้ประชาชนหมูท่ี่8 1) ถนนสายเขากล้วย - 8,078,000 8,078,000 8,078,000 8,078,000 ร้อยละ 25 1.ประชาชนได้รับการ กองช่าง ทต.พวา

จังหวดัที ่3 จังหวดัที ่1 การพัฒนาด้าน และการโยธา สายเขากล้วย - ต าบลพวาและต าบลใกล้ เขาป้อม ม.8 ต.พวา ของครัวเรือน บริการทีไ่ด้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง เขาป้อม ม.8 ต.พวา เคียงได้รับความสะดวก 2) ม.6 ต.ขุนซ่อง มีการคมนาคม 2.ประชาชนได้รับ

จังหวดัที ่6 จังหวดัที ่5 พืน้ฐาน เชื่อมต่อ ม.6 ในการสัญจรไปมา 3) ม.7 ต.สามพีน่้อง ทีส่ะดวก ความสะดวกในการ

ต.ขุนซ่อง, ม.7 และได้รับบริการ 4) ม.16 ต.แก่งหางแมว รวดเร็ว คมนาคม
ต.สามพีน่้องและ สาธารณะทีไ่ด้มาตรฐาน 5) ถนนคอนกรีต 3.ประชาชนได้รับการ

ม.16 ต.แก่งหางแมว ๒. เพือ่ให้ประชาชนมีเส้น ผิวจราจร กวา้ง 6 ม. แก้ไขปัญหาด้านการ
ทางคมนาคมทีส่ะดวก ยาว 3,400 ม. ขนส่งพืชผลทาง
3. เพือ่ให้ราษฎรได้รับ ไหล่ทางทัง้สองข้างๆ ละ การเกษตร
ความสะดวกในการ 0.50 ม.
ขนส่งสินค้าทางการ

เกษตร
4 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที1่ อุตสาหกรรม ก่อสร้างร้ัวกันช้าง เพือ่ให้ประชาชนได้รับ พืน้ทีท่ีป่ระสบภัยช้างป่า 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร้อยละ 25 ประชาชนอยูอ่ย่าง กองช่าง ทต.พวา

จังหวดัที ่3 จังหวดัที ่1 การพัฒนาด้าน และการโยธา ต าบลพวา ความปลอดภัยจากช้างป่า หมูท่ี ่1/9/10 และ ของประชาชน ปลอดภยั
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง หรือ 12 ปลอดภัยจาก
จังหวดัที ่6 จังหวดัที ่5 พืน้ฐาน ช้างป่า

รวม - - - - 4 โครงการ - - 18,808,000 18,808,000 18,808,000 18,808,000 - - -
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชนได้รับ สายเขากล้วย - หินดาด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง 
สายเขากล้วย - หินดาด ความสะดวก ปลอดภัย หมู่ที ่1 ครัวเรือนมีการ ความสะดวกรวดเร็ว ทต.พวา/
หมู่ที ่1 ในการคมนาคม คมนาคม ในการสัญจร ไป-มา แขวงทางหลวง

ทีส่ะดวกรวดเร็ว ชนบท

2 ซ่อมแซมถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชนได้รับ คลองครกบน หมู่ที ่10 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง 
สายคลองครกบน ความสะดวก ปลอดภัย ครัวเรือนมีการ ความสะดวกรวดเร็ว ทต.พวา/
หมู่ที ่10 ในการคมนาคม คมนาคม ในการสัญจร ไป-มา แขวงทางหลวง

ทีส่ะดวกรวดเร็ว ชนบท

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ด้านการส่งเสริมบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 อ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว รวมทัง้จัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพ้ืนฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาจรฐาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน
    สู่ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก 
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
3 ก่อสร้างร้ัวกันช้าง 1.เพือ่ให้ประชาชนได้รับ - ช่วงที ่1 ก่อสร้าง 85,100,000 85,100,000 85,100,000 85,100,000 ร้อยละ 25 ของ 1.ประชาชนอยู่ กองช่าง 

ความปลอดภัยจากช้างป่า ร้ัวกันช้าง เสาคอนกรีต ประชาชน อย่างปลอดภัย ทต.พวา/
2.เพือ่ไม่ให้ช่างป่าออกมา อัดแรง ขนาด ปลอดภัยจาก 2.เกิดแหล่ง จังหวดัจันทบุรี
ท าร้ายประชาชน และ 0.35x0.35 เมตร ช้างป่า ท่องเทีย่วแห่งใหม่
ท าลายพืน้ทีท่างการเกษตร ยาว 4.00 เมตร 
3.เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา โดยก่อสร้างช่วงละ 
การท่องเทีย่วในพืน้ที ่ 6.00 เมตร ยาวรวม 
และในระดับสากล 10,788 เมตร
4.เพือ่ส่งเสริมการค้า เป็นเงิน 
และการลงทุนในพืน้ที ่ 10,000,000 บาท
และในระดับสากล - ช่วงที ่2 ก่อสร้าง
5.เพือ่สร้างความมั่นใจ ร้ัวกันช้าง เสาคอนกรีต
ในความปลอดภัยให้กับ อัดแรง ขนาด 
ประชาชนในพืน้ทีร่อยต่อ 0.35x0.35 เมตร 
5 จังหวดั ยาว 4.00 เมตร

 โดยก่อสร้างช่วงละ 
6.00 เมตร ยาวรวม 
80,430 เมตร
เป็นเงิน 
75,100,000 บาท
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
4 ก่อสร้างร้ัวกันช้าง 1.เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างร้ัวกันช้างพวา 8,595,000 8,595,000 8,595,000 8,595,000 ร้อยละ 25 ของ 1.ประชาชนอยู่ กองช่าง 

พวาโมเดล ความปลอดภัยจากช้างป่า โมเดล เสาคอนกรีต ประชาชน อย่างปลอดภัย ทต.พวา/
2.เพือ่ไม่ให้ช่างป่าออกมา อัดแรง ขนาด ปลอดภัยจาก 2.เกิดแหล่ง จังหวดัจันทบุรี
ท าร้ายประชาชน และ 0.35x0.35 เมตร ช้างป่า ท่องเทีย่วแห่งใหม่
ท าลายพืน้ทีท่างการเกษตร ยาว 4.00 เมตร 
3.เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา โดยก่อสร้าง ช่วงละ 
การท่องเทีย่วในพืน้ที ่ 6.00 เมตร 
และในระดับสากล ยาวรวม 9,200 เมตร
4.เพือ่ส่งเสริมการค้า
และการลงทุนในพืน้ที ่
และในระดับสากล
5.เพือ่สร้างความมั่นใจ
ในความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพืน้ทีร่อยต่อ 
5 จังหวดั

5 ก่อสร้างระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้ า ก่อสร้างระบบประปา 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ า กองช่าง 
ผิวดินขนาดใหญ่ เพียงพอในการอุปโภค - ผิวดินขนาดใหญ่ ร้อยละ 25 เพียงพอในการ ทต.พวา/
อ่างเก็บน้ าคลองประแกด บริโภค ทีใ่ช้น้ าอุปโภค - อุปโภค - บริโภค กรมชลประทาน

บริโภค
6 ก่อสร้างระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้ า ก่อสร้างระบบประปา 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ า กองช่าง 

ผิวดินขนาดใหญ่ เพียงพอในการอุปโภค - ผิวดินขนาดใหญ่ ร้อยละ 25 เพียงพอในการ ทต.พวา/
อ่างเก็บน้ า บริโภค ทีใ่ช้น้ าอุปโภค - อุปโภค - บริโภค กรมชลประทาน
คลองพะวาใหญ่ บริโภค
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ส่งเสริมการค้าและการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,010,000 8,010,000 8,010,000 8,010,000 ร้อยละ 25 ของ เกิดเส้นทางส่งเสริม กองช่าง 

เสริมเหล็กถนนสาย ลงทุนในพืน้ที ่ ถนนสายบ้านวงัอีแอ่น- นักท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วเชิง ทต.พวา/
บ้านวงัอีแอ่น - เขากล้วย และระดับสากล เขากล้วย หมู่ที ่1 และผู้ใช้เส้นทาง อนุรักษ์ทีส่ามารถ จังหวดัจันทบุรี
หมู่ที ่1 ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ดึงดูดนักท่องเทีย่ว

ระยะทาง 2,100 เมตร ทัง้ในและ
หนา 0.15 เมตร ต่างประเทศ
หรือปริมาณงาน โดยเฉพาะในกลุ่ม
ไม่น้อยกวา่ 12,600 อาเซียน
ตารางเมตร

8 พัฒนาแหล่งน้ าบาดาล เพือ่ให้ประชาชนมีน้ า แหล่งน้ าบาดาล 229,000 229,000 229,000 229,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ า กองช่าง
เพือ่แก้ไขปัญหาการ เพียงพอในการ ม.6 บ้านบ่อมะเด่ือ ร้อยละ 25 เพียงพอในการ  ทต.พวา/
ขาดแคลนน้ า อุปโภค - บริโภค ทีใ่ช้น้ าอุปโภค - อุปโภค-บริโภค กรมทรัพยากร
อุปโภคบริโภค บริโภค น้ าบาดาล

9 พัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพือ่เพือ่ให้ประชาชนมีน้ า แหล่งน้ าบาดาล 327,000 327,000 327,000 327,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ า กองช่าง
การเกษตรในพืน้ทีป่ระสบ เพียงพอในการ ม.11 บ้านบ่อชะอม ร้อยละ 25 เพียงพอในการ  ทต.พวา/
ภัยแล้ง (รูปแบบ 2) อุปโภค - บริโภค ทีใ่ช้น้ าอุปโภค - อุปโภค-บริโภค กรมทรัพยากร

บริโภค น้ าบาดาล
10 จัดหาแหล่งน้ าให้แก่ เพือ่ให้โรงเรียนมีน้ า แหล่งน้ า หมู่ 11 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 25 โรงเรียนมีน้ า กองช่าง

โรงเรียนต ารวจตระเวน เพียงพอในการ โรงเรียนต ารวจตระเวน มีน้ า อุปโภค - เพียงพอในการ  ทต.พวา/
ชายแดน บ้านบ่อชะอม อุปโภค - บริโภค ชายแดนบ้านบ่อชะอม บริโภค อุปโภค-บริโภค กรมทรัพยากร

น้ าบาดาล
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
11 พัฒนาแหล่งน้ าบาดาล เพือ่ให้โรงเรียนมีน้ า แหล่งน้ า หมู่ 8 1,385,000 1,385,000 1,385,000 1,385,000 ร้อยละ 25 โรงเรียนมีน้ า กองช่าง

เพือ่สนับสนุนน้ าด่ืม เพียงพอในการ โรงเรียนบ้านวงัอีแอ่น มีน้ า อุปโภค - เพียงพอในการ  ทต.พวา/
สะอาดให้กับ อุปโภค - บริโภค บริโภค อุปโภค-บริโภค กรมทรัพยากร
โรงเรียนบ้านวงัอีแอ่น น้ าบาดาล

12 พัฒนาแหล่งน้ าบาดาล เพือ่ให้โรงเรียนมีน้ า แหล่งน้ า หมู่ 3 1,385,000 1,385,000 1,385,000 1,385,000 ร้อยละ 25 โรงเรียนมีน้ า กองช่าง
เพือ่สนับสนุนน้ าด่ืม เพียงพอในการ โรงเรียนบ้านเนินจ าปา มีน้ า อุปโภค - เพียงพอในการ  ทต.พวา/
สะอาดให้กับ อุปโภค - บริโภค บริโภค อุปโภค-บริโภค กรมทรัพยากร
โรงเรียนบ้านเนินจ าปา น้ าบาดาล

13 พัฒนาแหล่งน้ าบาดาล เพือ่ให้โรงเรียนมีน้ า แหล่งน้ า หมู่ 10 953,000 953,000 953,000 953,000 ร้อยละ 25 โรงเรียนมีน้ า กองช่าง
เพือ่สนับสนุนน้ าด่ืม เพียงพอในการ โรงเรียนบ้านคลองครก มีน้ า อุปโภค - เพียงพอในการ  ทต.พวา/
สะอาดให้กับ อุปโภค - บริโภค บริโภค อุปโภค-บริโภค กรมทรัพยากร
โรงเรียนบ้านคลองครก น้ าบาดาล

รวม 13 โครงการ - - 109,904,000 109,904,000 109,904,000 109,904,000 - - -
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ในพืน้ทีต่ าบลพวา 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 25 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง/
อย่างทัว่ถึง ตามแบบ การไฟฟ้า ครัวเรือนในพืน้ที่ อย่างทัว่ถึง การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้อย่าง ส่วนภูมิภาค
ทัว่ถึง

รวม 1 โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 - - -

    สู่ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 อ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว รวมทัง้จัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพ้ืนฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาจรฐาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ด้านการส่งเสริมบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกอ่างเขาละโมก เพือ่ให้ประชาชนมีน ้า ขนาดกวา้ง 10 ม. ยาว 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีน ้า กองช่าง 
หมู่ที ่6 เพียงพอในการอุปโภค - 120 ม. ลึก 6 ม. ร้อยละ 25 เพียงพอในการ ทต.พวา/

บริโภค ทีใ่ช้น ้า อุปโภค - อุปโภค-บริโภค กรมทรัพยากร
บริโภค น ้า

รวม 1 โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 - - -

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ด้านการส่งเสริมบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

    สู่ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 อ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว รวมทัง้จัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพ้ืนฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาจรฐาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน
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แบบ ผ.08

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ใช้สูบน้้า หรืองานต่างๆ เคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง 22,000 กองช่าง

ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้้า

ได้ 450 ลิตรต่อนาที

ส่งน้้าได้สูงไม่น้อยกวา่

9 ม. จ้านวน 2 เคร่ืองๆละ

11,000 บาท

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพือ่ใช้สร้างกระแสไฟฟ้า เคร่ืองปัน่ไฟ ขนาด 34,000 กองช่าง

วทิยุ ส้ารองหรือกรณีฉุกเฉิน 5,000 วตัต์ จ้านวน

1 เคร่ือง

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ใช้ส้าหรับเจาะไม้ เหล็ก สวา่นแท่นเจาะ 31 มม. 32,000 กองช่าง

หรืองานอืน่ ๆ (1.1/4") แท่นเหล่ียม 

มอเตอร์ 1hp. จ้านวน

1 เคร่ือง
4 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้ารวจ เพือ่ใช้วดัระยะทาง ล้อวดัระยะทางแบบ 16,500 กองช่าง

เดินตาม ปรับศูนย์ได้

จ้านวน 1 เคร่ือง

5 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพือ่ให้การปฏิบัติงานมี มอเตอร์ไฟฟ้า จ้านวน 32,000 กองช่าง

วทิยุ สิทธภิาพมากขึน้ 2 ตัวๆ ละ 16,000

6 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้การปฏิบัติงานมี สวา่นไร้สาย จ้านวน 6,000 กองช่าง

สิทธภิาพมากขึน้ 1 เคร่ือง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและทีผ่่านมาวัตถุประสงค์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและทีผ่่านมาวัตถุประสงค์ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้ารวจ เพือ่ใช้ส้ารวจในการก่อสร้าง กล้องวดัมุม จ้านวน 1 ชุด 110,000 110,000 110,000 110,000 กองช่าง

เส้นทาง การก่อสร้าง

คลองส่งน้้า คลองระบายน้้า

การวางสายส่งไฟฟ้า ฯลฯ

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพือ่ก้าหนดการใช้ไฟฟ้าของ มิเตอร์ไฟฟ้า จ้านวน 10 20,000 กองช่าง

วทิยุ พนักงานในอัตราทีช่ัดเจน เคร่ืองๆ ละ 2,000 บาท

10 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพือ่ใช้ปิดประกาศ และ บอร์ดปิดประกาศขนาด 6,500 กองคลัง

ประชาสัมพันธ ์ต่าง ๆ ไม่น้อยกวา่ 120 x 236 

ซม. จ้านวน 1 ชุด

11 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ในงานของ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 32,000 กองการศึกษา

กองการศึกษาหรือ ครบชุด จ้านวน 2 เคร่ือง

ศูนย์พัมนาเด็กเล็ก เคร่ืองละ 16,000 บาท

12 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้เป็นส่ือการเรียนการ โปรเจคเตอร์ ศพด. 20,000 กองการศึกษา

สอนส้าหรับเด็ก วดัคลองครก จ้านวน
1 เคร่ือง
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและทีผ่่านมาวัตถุประสงค์ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

15 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพือ่ใช้ในงานรัฐพิธต่ีางๆ โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 43,000 ส้านักปลัด
โดยสมพระเกียรติ หน้า 8 ประดับมุก

ประดับมุก ลายจีน
มี โต๊ะรอง 1 ตัว 
หน้ากวา้ง 130 ซม. 
ลึก 90 ซม. สูง 40 ซม.
มี โต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว 
แต่ละตัว กวา้ง 8 นิ้ว 
(หน้า 8) , ยาว 16 นิ้ว
จ้านวน 1 ชุด

16 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพือ่ใช้เป็นรถยนต์ส่วน รถบรรทุก (ดีเซล) 688,000 ส้านักปลัด
พาหนะและขนส่ง กลาง ในส้านักปลัด ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต้่ากวา่
2,400 ซีซี ขับเคล่ือน
2 ล้อ แบบมีช่องวา่ง
ด้านหลังคนขับ

1,062,000 110,000 110,000 110,000รวม
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ส่วนที่ ๕ 

การติดตามและประเมินผล 
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓   และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการ ประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/   ว ๕๗๙๗ 
ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 13  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการ ประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลง
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ

ในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 
๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)  

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล

เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการ

หลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้ 
4.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
๑.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
๒ . การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลัง              

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๓ . ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                    

ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
๔. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 

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

http://www.dla.go.th/



