
 

  

 
 

แผนพัฒนาทองถ่ินหาป 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที ่1) 

 
 
 
 

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม 
อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 

 



 

คํานํา 

ตามท่ีเทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาล

ตําบลมะขามเมืองใหม เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของ 

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหมใหมุงสูวิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนด นั้น  

เนื่องจากเทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม จะดําเนินการจัดทํากิจกรรม/โครงการตางๆเพ่ือเปนการ

พัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 25 ไดกําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติให

บรรลุวัตถุประสงค ตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา จึงดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนของ

องคกรปกครองสวน ทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 22/1 เพ่ือใหแผนพัฒนา

ทองถ่ิน มีความสมบูรณถูกตอง มีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีวางไวและเปนแนวทาง 

ในการตั้งงบประมาณดําเนินการตอไป  

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม  

สํานักปลัดเทศบาล  

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม 
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สารบัญ 

หนา  
สวนท่ี  1 บทนํา  
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สวนท่ี  2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565      4 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)                                                                                                            
สวนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565      7 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)        
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บันทึกหลกัการและเหตุผล  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม 
******************************************** 

ตามท่ี เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เม่ือวันท่ี 

14 มิถุนายน พ.ศ.2562 ซ่ึงไดจากการรับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ี

เก่ียวของ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา ทองถ่ิน 

โดยนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน มา

พิจารณาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน แตเม่ือประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินแลว ปรากฏวา 

โครงการ/ครุภัณฑ มีการเปลี่ยนแปลง จึงไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงแผนโดยได รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตาม

วรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปด

ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ี ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช และขอ 

24 ไดระบุไววา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น พรอมท้ัง วางแนวทาง

เพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารของเทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม มีประสิทธิภาพสามารถดําเนินงานไป

อยางตอเนื่องและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจึงจําเปนตองเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 รายละเอียดตามท่ีแนบทายเอกสาร 
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สวนที่ 2 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ.2561 – 2565 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี

ยุทธศาสตร 

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

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1)ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 
 
 
- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 
 
 

23 

 
 
 

41,129,000  

 
 
 

14 

 
 
 

37,310,000 

 
 
 

1 

 
 
 

500,000 

 
 
 

38 
 

 
 
 

78,939,000 

2)ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
2.1 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

25,268,000 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

509,600 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

25,777,600 

3)ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
3.1 แผนงาน
การเกษตร 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

270,000,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

270,000,000 
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ยุทธศาสตร 

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

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

4)ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 
4.1 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 

 
 

150,000 

 
 

2 

 
 

1,120,000 

 
 

1 

 
 

150,000 

 
 

4 

 
 

1,420,000 

5)ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริการ 
5.1 แผนงาน
บริหารท่ัวไป 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

20,000 

บัญชีครภุัณฑ 
1. แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
2 แผนงานบริหาร
ท่ัวไป 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
2 
 
 

2 

 
2,060,000 

 
 

56,000 
 

 
1 
 
 

5 

 
11,000 

 
 

216,500 

 
- 
 
 

3 

 
- 
 
 

180,000 

 
3 
 
 

2 

 
2,071,000 

 
 

452,500 
 

รวมท้ังสิ้น - - - - 32 338,663,000 25 39,177,100 6 840,000  378,680,100 
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สวนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิน่หาป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  
เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)  
เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2.สรางเสริมบริการข้ันพ้ืนฐาน ดานการคา การลงทุน การทองเท่ียวและอัญมณี สูเศรษฐกิจมูลคาสูง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด..1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

1 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชบริการ
พ้ืนท่ีและใช
ประโยชนในการ
จัดกิจกรรมตางๆ 

กวาง 13 เมตร 
ยาว 22  เมตร 
พรอมหองเก็บของ 
ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 12 
เมตร 
            

- - 1,150,000

บาท 

- - จํานวนอาคาร
อเนกประสงค 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชบริการพ้ืนท่ี
และใชประโยชน
ในการจัดกิจกรรม
ตางๆ 

กองชาง 

๒ โครงการกอสรางถนนทาง 
เขาพรอมลาน พ้ืนท่ีจอดรถ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และรวดเร็วข้ึน 

ความหนา 0.10 
เมตร พ้ืนท่ี
กอสรางไมนอย
กวา 871.50 
ตารางเมตร 

- - 429,000  

บาท 

- - จํานวนถนน
และลานจอด
รถท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

๓ โครงการปรับปรุงซอมแซม 
คอสะพาน คลองลี่ หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กวาง  4  เมตร 
ยาว  6.50 เมตร 
พรอมสรางแนว
ปองกันการกัด
เซาะบรเิวณหูชาง
คอสะพาน 

- - 150,000  

บาท 

- - จํานวนสะพาน
ไดรับการ
ปรับปรุง
ซอมแซมเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางซุม
เทิดพระเกียรต ิรัชกาลท่ี 
10 บริเวณทางเขา
สํานักงานเทศบาล   
หมูท่ี 1 

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดี และ
รําลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุและ 
ถวายเปนราช
สักการะแด
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 

กอสรางซุม
เทิดพระเกียรติ  
ชนิดโครงเหล็กและพ
ลาสวูด  
พระบรมฉายาลักษณ
และงานทั้งหมดปร๊ิน
อิงคเจ็ทบนสติกเกอร
ขนาด ความยาว 11 
เมตร 

- - 500,000  
บาท 

- - ประชาชน 
ในพ้ืนท่ี รอยละ 
100 มีซุม
เทิดพระเกียรต ิ

ประชาชนได
รวมแสดงความ
จงรักภักดี และ
รําลึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เกาะยาวพัฒนา ซอย 2  
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กวาง 4 เมตร ยาว 
193 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
(หรือพ้ืนท่ีกอสราง 
ไมนอยกวา 772 
ตารางเมตร) 

- - 500,000 
บาท 

- - มี ถนน คสล.
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรได
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

6 โครงการปรับปรุงถนน 
แอสฟลทติกคอนกรตี  
สายคอกรัก หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

ปรับปรุงถนนตาม
แบบของเทศบาล
ตําบลมะขามเมือง
ใหม 

- - 400,000 

บาท 

- - จํานวนถนนท่ี
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้งโซลารเซลล 
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพี 3 
หมูท่ี 9 

เพ่ือใชในการผลิต 
กระแสไฟฟาใหแก 
สถานีสูบนํ้า 

ติดตั้งแผงโซลาร
เซลลขนาด 127 
กิโลวัตต พรอม
อาคารประกอบ 

- - 6,500,000 
บาท 

6,500,000 
บาท 

- ประหยดั
คาไฟฟา
ไดมากข้ึน 

ชวยแกปญหา
การขาดแคลน
นํ้าและภยัแลง 

กองชาง/
กรมพัฒนา
พลังงาน
ทดแทนฯ 

8 โครงการติดตั้งโซลารเซลล 
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพี 7 
หมูท่ี 7 

เพ่ือใชในการผลิต 
กระแสไฟฟาใหแก 
สถานีสูบนํ้า 

ติดตั้งแผงโซลาร
เซลลขนาด 186 
กิโลวัตต พรอม
อาคารประกอบ 

- - 8,890,000 
บาท 

8,890,000 
บาท 

- ประหยดั
คาไฟฟา
ไดมากข้ึน 

ชวยแกปญหา
การขาดแคลน
นํ้าและภยัแลง 

กองชาง/
กรมพัฒนา
พลังงาน
ทดแทนฯ 

9 โครงการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตยบนหลังคา 
อาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลมะขามเมืองใหม 

เพ่ือใชในการผลิต
ไฟฟาในสํานักงาน 

ติดตั้งแผงโซลาร
เซลลขนาด 15
กิโลวัตต พรอม
อุปกรณ 

- - - 800,000 
บาท 

- ประหยดั
คาไฟฟา
ไดมากข้ึน 

ผลิตพลังงาน
ไฟฟาทดแทนใช
ในสํานักงาน 

กองชาง 

10 โครงการติดตั้งแผงโซลาร
เซลลบนทุนลอยนํ้า  
ในหนองตะพอง หมูท่ี 1 

เพ่ือใชในการผลิต
ไฟฟาในสํานักงาน
และ
สวนสาธารณะของ
เทศบาลฯ  

ติดตั้งแผงโซลาร
เซลลขนาดไมนอย
กวา 150 
กิโลวัตต พรอม
อาคารประกอบ 

- - 10,000,000 

บาท 

10,000,000 

บาท 

- ประหยดั
คาไฟฟา
ไดมากข้ึน 

ผลิตพลังงาน
ไฟฟาทดแทนใช
ในสํานักงาน
และ
สวนสาธารณะ
ของเทศบาลฯ 

กองชาง/
กรมพัฒนา
พลังงาน
ทดแทนฯ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เกาะยาวพัฒนา หมูท่ี 1  
เช่ือมซอยนางงาม หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กวาง 5 เมตร ยาว 
2,021 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
(หรือพ้ืนท่ีกอสราง 
ไมนอยกวา 
10,105 ตาราง
เมตร) 

- - 6,620,000 

บาท 

6,620,000 

บาท 

- มี ถนน 
คสล.
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง/ 
กรมสงเสรมิ
การปกครอง

ทองถ่ิน 

12 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เกาะตะบาก 4 (ซอยโรง
ทราย) หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กวาง 4 เมตร ยาว 
193 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
(หรือพ้ืนท่ีกอสราง 
ไมนอยกวา 772 
ตารางเมตร) 

- - - 500,000 

บาท 

- มี ถนน 
คสล.
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เกาะสาน 3 (ซอยโรงทราย) 
หมูท่ี 6  

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กวาง 4 เมตร ยาว 
193 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
(หรือพ้ืนท่ีกอสราง 
ไมนอยกวา 772 
ตารางเมตร) 

- - - 500,000 

บาท 

- มี ถนน 
คสล.
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุง
ดินเหนียว หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กวาง 3.50 เมตร 
ยาว 220 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
(หรือพ้ืนท่ีกอสราง 
ไมนอยกวา 770 
ตารางเมตร) 

- - - 500,000 

บาท 

- มี ถนน 
คสล.
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยหัวสระ หมูท่ี 10 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กวาง 4 เมตร ยาว 
193 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
(หรือพ้ืนท่ีกอสราง 
ไมนอยกวา 772 
ตารางเมตร) 

- - - 500,000 

บาท 

- มี ถนน 
คสล.
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

16 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
ตลาดกลางลานคาชุมชน  
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชบริการ
พ้ืนท่ีและใช
ประโยชนในการ
จัดกิจกรรมตางๆ 

วางทอระบายนํ้า 
คสล.ขนาด 1 ม. 
ยาว 227 ม. 
พรอมบอพักและ
ฝาตะแกรง 

- - - 800,000 

บาท 

- จํานวน
สถานท่ี 
ไดรับการ
ปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชบริการ
พ้ืนท่ีในการจัด
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

17 โครงการปรับปรุงอาคาร
ตลาดกลางลานคาชุมชน 
 หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชบริการ
พ้ืนท่ีและใช
ประโยชนในการ
จัดกิจกรรมตางๆ 

ปรับปรุงอาคาร 
กวาง 10 ม. ยาว 
40 ม. (หรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 400 
ตร.ม.) 

- - - 300,000 
บาท 

- จํานวน
อาคาร 
ไดรับการ
ปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชบริการ
พ้ืนท่ีในการจัด
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

18 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนยบริการ 
สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบ
วงจร หมูท่ี 1 
 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชบริการ
พ้ืนท่ีและใช
ประโยชนในการ
จัดกิจกรรมตางๆ 

ปรับปรุงอาคาร 
กวาง 12 ม. ยาว 
30 ม. (หรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 360 
ตร.ม.) 

- - - 200,000 
บาท 

- จํานวน
อาคาร 
ไดรับการ
ปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชบริการ
พ้ืนท่ีในการจัด
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานเทศบาล (อาคาร
เกา) หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชบริการ
พ้ืนท่ีและใช
ประโยชนในการ
จัดกิจกรรมตางๆ 

ปรับปรุงอาคาร 
กวาง 16 ม. ยาว 
24 ม. (หรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 384 
ตร.ม.) 

- - - 800,000 
บาท 

- จํานวน
อาคาร 
ไดรับการ
ปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชบริการ
พ้ืนท่ีในการจัด
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

20 โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานเทศบาล หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชบริการ
พ้ืนท่ีและใช
ประโยชนในการ
จัดกิจกรรมตางๆ 

ปรับปรุงอาคาร 
กวาง 4 ม. ยาว 8 
ม. จํานวน 2 จุด
(หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 64 ตร.ม.) 

- - - 400,000 
บาท 

- จํานวน
อาคาร 
ไดรับการ
ปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชบริการ
พ้ืนท่ีในการจัด
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุง
ไอไก หมูท่ี 10 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กวาง 4 เมตร ยาว 
193 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
(หรือพ้ืนท่ีกอสราง 
ไมนอยกวา 772 
ตารางเมตร) 

- - - - 500,000 

บาท 

มี ถนน 
คสล.
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิน่หาป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี…3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด...4 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    ๑.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงรั้วสนาม
กีฬา หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงรั้วใหมี
ความแข็งแรง และ
สรางความปลอดภัย
ใหกับประชาชนผูใช
สนาม 

ปรับปรุงรั้วเดิม
พรอมทาสี / 
กอสรางรั้วใหม
พรอมทาส ี

- - 268,000  

บาท 

- - ประชาชน 
ในพ้ืนท่ี รอย
ละ  80 ใช
ประโยชนมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชบริการพ้ืนท่ีและ
ใชประโยชนในการ
จัดกิจกรรมและการ
ออกกําลังกายตางๆ 

กองชาง 

2 โครงการปรับสภาพ 
สนามกีฬา อําเภอมะขาม 

เพ่ือปรับสภาพสนาม
กีฬาใหมีความพรอม
มีความแข็งแรงและ
มีความปลอดภัย
ใหกับประชาชนผูใช
สนาม 

จัดทําลูว่ิงพรอม
รางระบายนํ้า
และไฟฟาแสง
สวาง 

- - 25,000,000 

บาท 

- - ประชาชน 
ในพ้ืนท่ี รอย
ละ  80 ใช
ประโยชนมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชบริการพ้ืนท่ีและ
ใชประโยชนในการ
จัดกิจกรรมและการ
ออกกําลังกายตางๆ 

การ
ทองเท่ียว
และกีฬา 

3 โครงการปรับปรุงหลังคา
อาคารอเนกประสงค ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหมีสภาพปกต ิ

ปรับปรุงหลังคา
พ้ืนท่ีมนอยกวา 
195 ตาราง
เมตร 

- - - 144,600 

บาท 

- เด็กเล็ก ใน
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับ
ประโยชนรอย
ละ 100 

นักเรียนไดรับความ
สะดวก และ
ปลอดภัย มากข้ึน 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬาหญาเทียม หมู 9 

เพ่ือปรับสภาพสนาม
กีฬาใหมีความพรอม
มีความแข็งแรงและ
มีความปลอดภัย
ใหกับประชาชนผูใช
สนาม 

ปรับปรุงสนาม 
กวาง 7 ม. ยาว 
14 ม. (หรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
98 ตร.ม.) 

- - - 365,000 

บาท 

 

 

- ประชาชน 
ในพ้ืนท่ี รอย
ละ  80 ใช
ประโยชนมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชบริการพ้ืนท่ีและ
ใชประโยชนในการ
จัดกิจกรรมและการ
ออกกําลังกายตางๆ 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี……4..การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางสมดุลและย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด....3 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    4.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางเข่ือน
ปองกันตลิ่งพังบริเวณริม
แมนํ้าจันทบุรี หมูท่ี 7 
(บริเวณวัดบางจะอาย) 

เพ่ือปองกันการกัด
เซาะของนํ้าบริเวณ
ริมแมนํ้าจันทบุร ี

 ยาว 1,200 ม.  
  

- - 120,000,000 

บาท 

- - การปองกันการ
กัดเซาะของตลิ่ง
มีประสิทธิภาพ 

ปองกันการกัด
เซาะของนํ้า
บริเวณริมแมนํ้า
จันทบุร ี

กรมโยธาฯ/ 
กรมชลฯ/
กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี…3.ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี....2..ดานการจัดการระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และรักษาความสงบเรียบรอย.. 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
     3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

เพ่ือเสรมิสราง
ศักยภาพความเขม
แขงและความรู
ดานการจดัการสา
ธารณภัยเบ้ืองตน
ใหกับชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัต ิ

1 ครั้ง - - 150,000 

บาท 

150,000 

บาท 

150,000 

บาท 

ผูเขาอบรมมี
ความรูความ
เขาใจในการ
ปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน 

ทําใหชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจํา องคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินมีความรู
ดานจัดการสา
ธารณภัย
เบ้ืองตน 

สํานักปลดั 

2 โครงการแกไขปญหา
อาชญากรรมดวยระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV System) 

เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติด อาชญากรรม 

จํานวน 4 จุด - - - 970,000 

งบกรมฯ 

- ปญหายาเสพตดิ 
อาชญากรรม 
ลดนอยลง 

ปญหายาเสพตดิ 
อาชญากรรม 
ลดนอยลง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2.สรางเสรมิบริการขั้นพ้ืนฐาน ดานการคา การลงทุน การทองเท่ียวและอัญมณี สูเศรษฐกิจมูลคาสูง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด..5 .ดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการทองเท่ียว 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหาร 
    7.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบ๊ิกคลีนน่ิงเดย เพ่ือรณรงคทําความ
สะอาดเทศบาล 

1 ครั้ง - - - 10,000 

บาท 

10,000 

บาท 

เทศบาลมคีวาม
สะอาดมากข้ึน 

เทศบาลสะอาด
เปนระเบียบ
เรียบรอย  
พรอมรองรับ
ประชาชนท่ีมา
ใชบริการ 

สํานักปลดั 
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  7 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2.สรางเสริมบริการข้ันพ้ืนฐาน ดานการคา การลงทุน การทองเท่ียวและอัญมณี สูเศรษฐกิจมูลคาสูง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด..1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ หนา 
สวน

ราชการท่ี 
รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลง 

รายการเดิม รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
๑ โครงการถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ซอยคอกรัก  

หมูท่ี 1  
25 กองชาง  โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 

คอนกรีตโดยวิธีรไีซก้ิง สาย คอกรกั หมูท่ี 1  
กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม.หรือพ้ืนท่ี 5,๐๐๐ ตร.ม. 
ปงบประมาณ ๒๕๖4 
จํานวนเงิน 3,335,000 บาท  

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกรัก หมู
ท่ี 1 ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  
กวาง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร  
(หรือพ้ืนท่ีกอสราง ไมนอยกวา  775 ตาราง
เมตร) ปงบประมาณ 2563 
จํานวน 500,000 บาท 

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหมจะ
ดําเนินการจายขาดจากเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แตเนื่องจากโครงการดังกลาวต้ังอยูใน
ปงบประมาณ ๒๕๖4 จึงขอ 
เปล่ียนแปลงโครงการดังกลาว  

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยหนองขุม-ยายซา หมูท่ี 2 

29 กองชาง โครงการกอสรางถนน คสล. สาย หนองขุม-ยายซา 
 หมูท่ี 2 กวาง 5 ม.ยาว 1,000 ม.หรือพ้ืนท่ี 5,000 
ตร.ม.ปงบประมาณ 2562 
จํานวนเงิน 3,200,000 บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
หนองขุม-ยายซา หมูท่ี 2  ตําบลมะขาม  อําเภอ
มะขาม  จังหวัดจันทบุรี กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง 4 เมตร ยาว 193 เมตร หนา 
0.15 เมตร  (หรือพ้ืนท่ีกอสราง ไมนอยกวา  
772 ตารางเมตร) ปงบประมาณ 2563 
จํานวน 500,000 บาท 

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหมจะ
ดําเนินการจายขาดจากเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แตเนื่องจากโครงการดังกลาวต้ังอยูใน
ปงบประมาณ ๒๕๖2 จึงขอ 
เปล่ียนแปลงโครงการดังกลาว  

3 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete  
ซอยสุโขธารา - รวมหนองออพัฒนา  
(ซอยครูสิทธา) หมูท่ี 3  

31 กองชาง โครงการกอสรางถนน คสล/ไมไผ ซอยสุโขธารา-รวม
หนองออพัฒนา หมูท่ี3 (ซอยครูสทิธา) กวาง 5 ม. 
ยาว 457 ม.หรือพ้ืนท่ี 2,235 ตร.ม.ปงบประมาณ 
2561จํานวนเงิน 1,430,400 บาท 

โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอย
สุโขธารา - รวมหนองออพัฒนา (ซอยครูสิทธา) 
หมูท่ี 3 ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรีกอสรางถนน Asphaltic concrete กวาง 
5 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือ
พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 375 ตารางเมตร)  
ปงบประมาณ 2563  จํานวน 160,000 บาท 

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหมจะ
ดําเนินการจายขาดจากเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แตเนื่องจากโครงการดังกลาวต้ังอยูใน
ปงบประมาณ ๒๕๖2 จึงขอ 
เปล่ียนแปลงโครงการดังกลาว  

(แบบ ผ.01) 
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ท่ี โครงการ หนา 
สวน

ราชการท่ี 
รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลง 

รายการเดิม รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
4 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete  

ซอยเฉลิมพระเกียรติ 12 (ซอยคลองทราย2)  
หมูท่ี 3 

32 กองชาง  โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีตโดยวิธีรไีซก้ิง สาย คลองทราย 2 
 หมูท่ี 3 กวาง 4 ม. ยาว 452 ม. หรือพ้ืนท่ี 1,808 
ตร.ม. ปงบประมาณ ๒๕๖3 
จํานวนเงิน 1,101,000 บาท  

โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอย
เฉลิมพระเกียรติ 12 (ซอยคลองทราย2) หมูท่ี 3 
ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
กอสรางถนน Asphaltic concrete กวาง 4 
เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือ
พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 1,180 ตารางเมตร)  
ปงบประมาณ 2563  จํานวน 500,000 บาท 

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหมจะ
ดําเนินการจายขาดจากเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แตเนื่องจากรายละเอียดไมสอดคลอง 
กับโครงการที่จะทาํ จึงขอเปล่ียนแปลง
โครงการดังกลาว  

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยทาหลวงลาง 1 (ซอยวังเลียบ) หมูท่ี 4 

33 กองชาง โครงการกอสรางถนน คสล.ซ.1 (วังเลียบ) 
 หมูท่ี 4 กวาง 4 ม.ยาว 500 ม.หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี 2,000 ตร.ม.ปงบประมาณ 2563 
จํานวนเงิน 1,408,000.-บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทา
หลวงลาง 1 (ซอยวังเลียบ) หมูท่ี 4   ตําบล
มะขาม  อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรีกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.50 เมตร ยาว 
220 เมตร หนา 0.15 เมตร  (หรือพ้ืนท่ีกอสราง 
ไมนอยกวา 770 ตารางเมตร)ปงบประมาณ 
2563 จํานวน 500,000 บาท 

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหมจะ
ดําเนินการจายขาดจากเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แตเนื่องจากรายละเอียดไมสอดคลอง 
กับโครงการที่จะทาํ จึงขอเปล่ียนแปลง
โครงการดังกลาว  

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยทุงคานรูด หมูท่ี 5 

35 กองชาง โครงการกอสรางถนน สาย คสล. ทุงคานรูด หมูท่ี5 
กวาง 4 ม.ยาว 237 ม.หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี 
948 ตร.ม.ปงบประมาณ 2565 
จํานวนเงิน 644,000.-บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุง
คานรูด หมูท่ี 5 ตําบลมะขาม   
อําเภอมะขาม   จังหวัดจันทบุรีกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 เมตร ยาว 233 
เมตร หนา 0.15 เมตร  (หรือพ้ืนท่ีกอสราง ไม
นอยกวา 932 ตารางเมตร) 
ปงบประมาณ 2563 จํานวน  615,000 บาท 

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหมจะ
ดําเนินการจายขาดจากเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แตเนื่องจากโครงการดังกลาวต้ังอยูใน
ปงบประมาณ ๒๕๖5 จึงขอ 
เปล่ียนแปลงโครงการดังกลาว  

7 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete 
ซอยรอบบึง  หมูท่ี 6 

39 กองชาง โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต  
โดยวิธีรไีซก้ิง ซอยรอบบึง หมูท่ี 6 กวาง 5 เมตร  
ยาว1,500 เมตร หรือพ้ืนท่ี 7,500 เมตร 
ปงบประมาณ 2562 จํานวนเงิน 4,567,000 บาท 

โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอย
รอบบึง  หมูท่ี 6  ตําบลมะขาม   
อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรีกอสรางถนน 
Asphaltic concrete กวาง 4 เมตร ยาว 225
เมตร หนา 0.05 เมตร  (หรือพ้ืนท่ีกอสราง ไม
นอยกวา 900ตารางเมตร)   
ปงบประมาณ 2563 จํานวน 385,000 บาท 

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหมจะ
ดําเนินการจายขาดจากเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แตเนื่องจากโครงการดังกลาวต้ังอยูใน
ปงบประมาณ ๒๕๖2 จึงขอ 
เปล่ียนแปลงโครงการดังกลาว  
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ท่ี โครงการ หนา 
สวน

ราชการท่ี 
รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลง 

รายการเดิม รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยวังจะอาย 4 หมูท่ี 7 
42 กองชาง  โครงการกอสรางถนน คสล.ซ.วังจะอาย 4  –      

เกาะยาวพัฒนาหมูท่ี 7 เช่ือม หมูท่ี 1   
กวาง 5 ม. ยาว 1,153 ม.หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ี 5,765 ตร.ม. ปงบประมาณ ๒๕๖3  
จํานวนเงิน 3,770,000 บาท  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัง
จะอาย 4 หมูท่ี 7 ตําบลมะขาม  อําเภอมะขาม  
จังหวัดจันทบุรี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 5 เมตร ยาว 155 เมตรหนา 0.15 เมตร  
(หรือพ้ืนท่ีกอสราง  
ไมนอยกวา 775 ตารางเมตร)  
ปงบประมาณ 2563 จํานวน 500,000บาท 

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหมจะ
ดําเนินการจายขาดจากเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แตเนื่องจากรายละเอียดไมสอดคลอง 
กับโครงการที่จะทาํ จึงขอเปล่ียนแปลง
โครงการดังกลาว  

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยดไีวน หมูท่ี 8 

42 กองชาง โครงการกอสรางถนน คสล.ซ.ดไีวน (ถนนเช่ือมตําบล) 
 หมูท่ี 8 กวาง 5 ม.ยาว 250 ม.หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี 1,250 ตร.ม.ปงบประมาณ 2563 
จํานวนเงิน 800,000.-บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดี
ไวน หมูท่ี 8 ตําบลมะขาม  อําเภอมะขาม  
จังหวัดจันทบุรี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร  
(หรือพ้ืนท่ีกอสราง ไมนอยกวา 775 ตารางเมตร) 
ปงบประมาณ 2563จํานวน 500,000 บาท 

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหมจะ
ดําเนินการจายขาดจากเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แตเนื่องจากรายละเอียดไมสอดคลอง 
กับโครงการที่จะทาํ จึงขอเปล่ียนแปลง
โครงการดังกลาว  

10 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete 
ซอย เกาะตะบาก 2(หนองชางตาย) หมูท่ี 9 

44 กองชาง โครงการกอสรางถนน ลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต 
โดยวิธีรไีซก้ิง ซ.หนองชางตาย(เกาะตะบากสอง) 
 หมูท่ี 9 กวาง 4 ม.ยาว 500 ม.หรือพ้ืนท่ี 2,000 
ตร.ม.ปงบประมาณ 2564 
จํานวนเงิน 1,472,000.-บาท 

โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอย
หนองชางตาย หมูท่ี 9 ตําบลมะขาม  อําเภอ

มะขาม  จังหวัดจันทบุรี กอสรางถนน Asphaltic 
concrete กวาง 4 เมตร ยาว 195 เมตร  หนา 
0.05 เมตร (หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 780 
ตารางเมตร) ปงบประมาณ 2563 จํานวน 
330,000 บาท 

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหมจะ
ดําเนินการจายขาดจากเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แตเนื่องจากโครงการดังกลาวต้ังอยูใน
ปงบประมาณ ๒๕๖4 จึงขอ 
เปล่ียนแปลงโครงการดังกลาว  

11 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete 
ซอยเกาะตะบาก 3 (ซอยหนองแสง) หมูท่ี 9 

45 กองชาง โครงการกอสรางถนน คสล.ซ.เกาะตะบาก 3 
หมูท่ี 9 กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15
หรือพ้ืนท่ี 7,500 เมตร ปงบประมาณ 2563 
 จํานวนเงิน 4,567,000 บาท 

โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอย
เกาะตะบาก 3 (ซอยหนองแสง) หมูท่ี 9 ตําบล
มะขาม  อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  

กอสรางถนน Asphaltic concrete กวาง 4 
เมตร ยาว 295 เมตร  หนา 0.05 เมตร (หรือ
พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 1,180 ตารางเมตร) 
ปงบประมาณ 2563 จํานวน 500,000 บาท 

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหมจะ
ดําเนินการจายขาดจากเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แตเนื่องจากรายละเอียดไมสอดคลอง 
กับโครงการที่จะทาํ จึงขอเปล่ียนแปลง
โครงการดังกลาว  
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ท่ี โครงการ หนา 
สวน

ราชการท่ี 
รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลง 

รายการเดิม รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยทุงปรือ หมูท่ี 10 
48 กองชาง  โครงการปรบัปรุงถนน (ยกระดับ) ซ.ทุงปรือ  

หมูท่ี 10 กวาง 5 ม. ยาว 1,200 ม.โดยเสริมดิน
พรอมหินคลุก ปงบประมาณ ๒๕๖4 
จํานวนเงิน 920,000 บาท  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุง
ปรือ หมูท่ี 10 ตําบลมะขาม  อําเภอมะขาม  
จังหวัดจันทบุรี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร  
(หรือพ้ืนท่ีกอสราง ไมนอยกวา 775 ตารางเมตร)  
ปงบประมาณ 2563 จํานวน 500,000 บาท 
 

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหมจะ
ดําเนินการจายขาดจากเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แตเนื่องจากโครงการดังกลาวต้ังอยูใน
ปงบประมาณ ๒๕๖4 จึงขอ 
เปล่ียนแปลงโครงการและรายละเอียด
ดังกลาว  

13 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete 
ซอยวังจะอาย 1 (ซอยนางงาม) หมูท่ี 7 
 
 
 

41 กองชาง โครงการกอสรางถนน ลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต 
โดยวิธีรไีซก้ิง ซ.วังจะอาย 1 หมูท่ี 7 กวาง 5 เมตร 
ยาว 680 เมตร หรือพ้ืนท่ี 3,400 ตร.ม. 
ปงบประมาณ 2563 จํานวน 2,169,000 บาท 

โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอย
วังจะอาย 1 (ซอยนางงาม) หมูท่ี 7 ตําบลมะขาม  
อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  

กอสรางถนน Asphaltic concrete กวาง 5 
เมตร ยาว 240 เมตร  หนา 0.05 เมตร (หรือ
พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร) 
ปงบประมาณ 2563  
จํานวน 500,000 บาท 

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหมจะ
ดําเนินการจายขาดจากเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แตเนื่องจากรายละเอียดไมสอดคลอง 
กับโครงการที่จะทาํ จึงขอเปล่ียนแปลง
โครงการดังกลาว  
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ยุทธศาสตรจังหวัดที…่…4..การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด....3 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    4.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ หนา 
สวน

ราชการท่ี 
รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลง 

รายการเดิม รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
1 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งพัง แมนํ้า

จันทบุรี บริเวณบานพญาลาง-บานทาระมา  
หมูท่ี 8,10 

77 กองชาง  โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิง่พังบริเวณแมนํ้า
จันทบุรี หมูท่ี 8,10 ยาว 130 ม.ลึก 10 ม.
ปงบประมาณ 2564 จํานวน 10,400,000 บาท  

โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งพัง แมนํ้า
จันทบุรี บริเวณบานพญาลาง-บานทาระมา  
หมูท่ี 8,10 ยาว 1,500 ม.ปงบประมาณ 
2563 จาํนวน 150,000,000 บาท 

เทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหมได
ดําเนินการของบประมาณจาก 
โยธาธิการฯ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  
แตเน่ืองจากโครงการดังกลาว
ตั้งอยูในปงบประมาณ ๒๕๖4 จึง
ขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ
รายละเอียดดังกลาว  
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)  

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 การรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา

และวิทย ุ

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยของสถานท่ี
ราชการ 

จัดซื้อ

กลองโทรทัศนวงจร

ปดพรอมตดิตั้ง

บริเวณสํานักงาน

เทศบาล และ

ทางเขา ออก   

- - 490,000 

บาท 

- - สํานักปลดั 

2 การรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง 

เพ่ืออกตรวจ ตดิตาม
การปฏิบัติงานของ
สวนราชการ 
หนวยงาน ตามภารกิจ
ท่ีไดรับมอบหมาย 

จัดซื้อรถยนตตรวจ
การณ เปนรถยนต
น่ัง 4 ประตู  
จํานวน 1 คัน 

- - 1,570,000 

บาท 

- - สํานักปลดั 

3 การรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

การเกษตร 

เพ่ือใหมีเครื่องมือใช

สูบนํ้า 

เครื่องสูบนํ้าแบบ

มอเตอรไฟฟา  

จํานวน 1 เครื่อง 

- - - 11,000 

บาท 

- สํานักปลดั 

4 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

-เพ่ือใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 
-เพ่ือบริการประชาชน

หรือผูมาติดตอ

ราชการรวดเร็ว 

จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร 6 

เครื่อง พรอมเครื่อง

สํารองไฟ และ

โนตบุค จํานวน 2 

เครื่อง 

- - 44,000 

บาท 

60,000 

บาท 

40,000 

บาท 

สํานักปลดั 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เพ่ือใหมีเครื่องมือใน
การมาปฏบัิติงานท่ี
เร็วข้ึน 

จัดซื้อเครื่องแสกน

ลายน้ิวมือชนิด

บันทึกเวลาเขาออก

งานพรอมติดตั้ง 

- - 12,000 

บาท 

- - สํานักปลดั 

6 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เพ่ือใหมีตูเก็บเอกสาร
ราชการ 

จัดซื้อตูเอกสาร

บานเลื่อน 

 จํานวน 8 ตู 

- - - 20,000 

บาท 

20,000

บาท 

 

สํานักปลดั 

7 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เพ่ือใหมีเครื่อง
บันทึกเสียงในการ
ประชุม 

จัดซื้อเครื่อง

บันทึกเสียง 1 

เครื่อง 

- - - 3,500 

บาท 

- สํานักปลดั 

8 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เพ่ือใหมีเครื่องมือใช
ในการกําจัดฝุน 

จัดซื้อเครื่องดดูฝุน 

1 เครื่อง 

- - - 13,000 

บาท 

- สํานักปลดั 

9 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

การเกษตร 

เพ่ือใหมีเครื่องพน
หมอกควันกําจัดยุง 

จัดซื้อเครื่องพน

หมอกควัน 2 

เครื่อง 

- - - 120,000 

บาท 

120,000 

บาท 

สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาประสานแผน 
แผนพัฒนาทองถิน่หาป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) ประจําป พ.ศ. 2563 
สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เทศบาลตําบลมะขาเมืองใหม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2.สรางเสรมิบริการขั้นพ้ืนฐาน ดานการคา การลงทุน การทองเท่ียวและอัญมณี สูเศรษฐกิจมูลคาสูง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด..1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวย 
งานท่ี 
รับผิด 
ชอบ 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยดไีว หมูท่ี 

8 ตําบลมะขาม 

เช่ือม ม.1 ตําบล

ฉมัน อําเภอมะขาม 

จังหวัดจันทบุร ี

เพ่ือให

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา

และขนสง

ผลผลติทางการ

เกษตรได

รวดเร็วข้ึน 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 
5 เมตร ยาว 
1,952 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณพ้ืนท่ี
กอสราง ไมนอย

กวา 9,760 
ตารางเมตร 

- - 6,530,000 6,530,000 - จํานวนถนน 
คสล. เพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

 

(แบบ ผ.02/1) 
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