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บทนำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงาน ซึ่งในส่วนของแผนการดำเนินงานนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณนั้น และเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของ
เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ได้มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีประสิทธิภาพมากข้ึน 

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่  จึงเป็น เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นเข็มทิศชี้ทางการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดความผาสุกและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเกิดความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดจนสนองตอบต่อความต้องการของพ่ีน้องประชาชนตามวิสัยทัศน์งานแผนและ
งบประมาณที่ว่า “เป็นหน่วยวิเคราะห์งบประมาณ ประสานข้อมูล วางแผนงาน บูรณาการทุกภาคส่วนอย่างมือ
อาชีพ” 

 
1.วัตถุประสงค์ 

-เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาล  
-เพ่ือทำให้การดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้งมีการ 

ประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน 
-เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล 
-เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

2.ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 1.คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล 
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องการดำเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาล แล้ว
จัดทำร่างแผนงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
 2.คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

 1 

 



3.ลักษณะของแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 
โดยจะต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆหรือภายในสาบสิบวันนับตั้งแต่วันที่ตั้ง
งบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้ง แผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอืน่ๆที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลในปีงบประมาณนั้น 

4.ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล การจำแนกรายละเอียดต่างๆ
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการจะทำให้ผู้บริหารสามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลมะขามเมอืงใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1.แผนงานเคหะและชุมชน 

 
9 

 
30 

 
3,645,000 

 
21.56 

 
กองช่าง 

รวม 9 30 3,645,000 21.56  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
2.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.2.แผนงานการเกษตร 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 

รวม - - - -  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3.1.แผนงานงบกลาง 
3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3.3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
3 
- 
- 

 
10 
- 
- 

 
12,027,600 

- 
- 

 
71.15 

- 
- 

 
สำนักปลดั 

“ 
“ 

รวม 3 10 12,027,600 71.15  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1.แผนงานเคหะและชุมชน 
4.2.แผนงานบริหารทั่วไป 
4..3.แผนงานการเกษตร 
4.4.แผนงานสาธารณสุข 

 
1 
- 
- 
- 

 
3.30 

- 
- 
- 

 
10,000 

- 
- 
- 

 
0.06 

- 
- 
- 

 
สำนักปลดั 

“ 
“ 
“ 

รวม 1 3.30 10,000 0.06  
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลมะขามเมอืงใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยการ 
ดำเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
5.1.แผนงานสาธารณสุข 

 
4 

 
13.33 

 
120,000 

 
0.71 

 
สำนักปลดั 

รวม 4 13.33 120,000 0.71  
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1.แผนงานการศึกษา 
6.2.แผนงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
- 

10 

 
- 

33.33 

 
- 

1,030,940 

 
- 

6.10 

 
กองการศึกษา 

“ 
รวม 10 33.33 1,030,940 6.10  

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
7.1.แผนงานบริหารทั่วไป 
7.2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
3 
- 

 
10 
- 

 
70,000 

- 

 
0.41 

- 

 
สำนักปลดั 

“ 
รวม 3 10 70,000 0.41  

รวมท้ังหมด 30 100 16,903,540 100  
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บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี.2 สร้างเสริมบริการขั้นพ้ืนฐาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าเพ่ิม 

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ท่ี 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1.แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พื้นท่ี 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยตะบาก4(ซอย
โรงทราย) หมู่ท่ี 9 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร 
ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณพื้นท่ีไม่น้อยกว่า
768 ตารางเมตร 

500,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง             

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเกาะโมกข์-
หนองอู๋ หมู่ท่ี 4 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร 
ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณพื้นท่ีไม่น้อยกว่า
768 ตารางเมตร 

500,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง             

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ 
18(ซอยหอมราษฎร์บูรณะ3) 
หมู่ท่ี1 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร 
ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณพื้นท่ีไม่น้อยกว่า
768 ตารางเมตร 

500,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง             

4. 
 
 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหัวสระ หมูท่ี่ 10 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้า ง4 เมตร 
ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณพื้นท่ีไม่น้อยกว่า
768 ตารางเมตร 

500,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี.2 สร้างเสริมบริการขั้นพ้ืนฐาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าเพ่ิม 

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ท่ี 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1.แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พื้นท่ี 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ

สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม
เมืองใหม่ หมู่ท่ี 1 

วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด
0.40x1.0ม.จำนวน 19 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล.ฝาตะแกรง 
เหล็ก 1 จุด พร้อมถมปรับเกลี่ย
ดิน โดยรอบบริเวณ พร้อมศาลา
พัก 1 หลัง ขนาดกว้าง 2 เมตร
ยาว 6 เมตร 

280,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง             

6. โครงการปรับปรุงตกแต่งภายใน
(บิวท์อิน) สำนักงานเทศบาล
ตำบลมะขามเมืองใหม่ 

ดำเนินการโดยบิวท์อินตู้เก็บของ
พร้อมอ่างล้างจานขนาดกว้าง
0.70 เมตร ยาว 3.20 เมตร สูง
0.70 เมตร  
บิวท์อินชั้นวางของติดผนัง 
 ขนาดกว้าง 0.20 เมตร  
ยาว 4.50 เมตร สูง 1.40 เมตร 
บิวท์อินโต๊ะติดผนัง ขนาดกว้าง
0.40 เมตร ยาว 10.80 เมตร 
 สูง 0.70 เมตร พร้อมท่ีน่ัง 

250,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี.2 สร้างเสริมบริการขั้นพ้ืนฐาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าเพ่ิม 

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ท่ี 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1.แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พื้นท่ี 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7. โครงการปรับปรุงภายนอก

อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล
มะขามเมืองใหม่ หมู่ท่ี 1 

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
เทศบาลโดยรื้อบัวผนังเดิมและ
ติดตั้งบัวผนังใหม่ ยาว 310 
เมตร รอบอาคารสำนักงาน 

278,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง             

8. โครงการปรับปรุงอาคารสำนัก
เทศบาล(อาคารเก่า) หมู่ท่ี 1 

ดำเนินการโดยปรับปรุงหลังคา 
อาคารพร้อมซ่อมแซมอาคารเดิม
ขนาดกว้าง 16ม. ยาว 24 เมตร
(หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
384 ตร.ม.) 

800,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง             

9. โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม
เมืองใหม่ หมู่ท่ี1 

ปูพ้ืนกระเบื้องกว้าง 3.65ม. ยาว
7.65ม. จำนวน2จุด หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า55.85 ตารางเมตร 

37,000 หมู่ท่ี1 กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ท่ี 2 ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อย 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านสังคม 

 3.1.แผนงานงบกลาง 

 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พื้นท่ี 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ (ตาม
ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมือง
ใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบ้ีย
ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565) 

 จำนวน 
9,932,400 

บาท 

พื้นท่ี ทต.
มะขามเมือง

ใหม่ 

สป.เทศบาล             

2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้พิการในเขตเทศบาล
ตำบลมะขามเมืองใหม่ (ตามประกาศ
เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบ้ียผู้สูงอายุ 
ประจำปีงบประมาณ 2565) 

จำนวน 
1,915,200 

บาท 

พื้นท่ี ทต.
มะขามเมือง

ใหม่ 

สป.เทศบาล             

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้อง แก่ผู้ติด
เชื้อเอดส์ท่ียากไร้ในเขตเทศบาลตำบล 
มะขามเมืองใหม่  จำวน  30  คน โดย
จ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 500 บาท/คน/
เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท 

 จำนวน 
180,000 

บาท 

พื้นท่ี ทต.
มะขามเมือง

ใหม่ 

สป.เทศบาล             
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บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 4.1.แผนงานเคหะชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พื้นท่ี 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการธนาคารขยะชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

โครงการธนาคารขยะชุมชน เช่น 
ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานท่ี ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการประกวดหรือแข่งขัน 
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรับซ้ือขยะ ของเก่า 
ฯลฯ 

 จำนวน 
10,000 
บาท 

พื้นท่ี ทต.
มะขามเมือง

ใหม่ 

สป.เทศบาล             
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บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 ด้านสาธารณสุข 

 5.1.แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พื้นท่ี 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3. โครงการรณรงค์และควบคุม

ไข้เลือดออก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการรณรงค์และควบคุม
ไข้เลือดออก ในการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆของโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานท่ี 
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

 จำนวน 
10,000 
บาท 

พื้นท่ี ทต.
มะขามเมือง

ใหม่ 

สป.เทศบาล             

4. โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ในการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆของโครงการ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น 
เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานท่ี ค่าตอบแทน 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

 จำนวน 
100,000 

บาท 

พื้นท่ี ทต.
มะขามเมือง

ใหม่ 

สป.เทศบาล             
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บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 6.1.แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พื้นท่ี 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ค่าหนังสือเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน เด็ก

นักเรียน (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 
45 คนอัตราคนละ 200 บาท/ปี 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110 
ลงวันท่ี 14 ก.ค. 2563) 

 จำนวน 
9,000 
บาท 

พื้นท่ี ทต.
มะขามเมือง

ใหม่ 

กองการศึกษา             

11 



 

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 6.1.แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พื้นท่ี 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ

นักเรียน เด็กนักเรียน  
(อายุ 3-5 ปี) จำนวน 45 คน 
อัตราคนละ 300 บาท/ปี (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลง
วันท่ี 14 ก.ค. 2563) 

 จำนวน 
13,500บาท 

พื้นท่ี ทต.
มะขามเมือง

ใหม่ 

กองการศึกษา             

2. ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) 

เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) คนละ 1,700 บาท เด็ก
นักเรียนจำนวน 70 คน (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลง
วันท่ี 14 ก.ค. 2563) 

 จำนวน 
119,000 

บาท 

พื้นท่ี ทต.
มะขามเมือง

ใหม่ 

กองการศึกษา             
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บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 6.1.แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พื้นท่ี 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3. โครงการนิทรรศการผลงาน

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
นิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล
มะขามเมืองใหม่และค่าใช้จ่าย
อื่นๆท่ีจำเป็นในโครงการ 

 จำนวน 
15,000 
บาท 

พื้นท่ี ทต.
มะขามเมือง

ใหม่ 

กองการศึกษา             

4. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม
เมืองใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจำเป็นใน
โครงการ 

 จำนวน 
8,000 
บาท 

พื้นท่ี ทต.
มะขามเมือง

ใหม่ 

กองการศึกษา             
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บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 6.1.แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พื้นท่ี 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 ค่าหนังสือเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน เด็ก

นักเรียน(อายุ3-5ปี)จำนวน45คน 
อ ัตราคนละ200บาท/ป ี (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816/2ว 4110 ลง
วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563) 

 จำนวน 
9,000 
บาท 

พื้นท่ี ทต.
มะขามเมือง

ใหม่ 

กองการศึกษา             

6. ค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.มะขามเมืองใหม่ จำนวน 70 
คน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 
245 วัน (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลงวันท่ี 
14 ก.ค. 2563) 

 จำนวน 
360,150 

บาท 

พื้นท่ี ทต.
มะขามเมือง

ใหม่ 

กองการศึกษา             

14 



บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 6.1.แผนงานการศึกษา 

 6.1.แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พื้นท่ี 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7. ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 

เด็กนักเรียน(อายุ3-5ปี)จำนวน
45คน อัตรา200บาท/ปี(ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110 ลง

วันท่ี14 กรกฎาคม 2563) 

จำนวน 
9,000 

พื้นท่ี ทต.
มะขามเมือง
ใหม่ 

กองการศึกษา             

8. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเด็กนักเรียน(อายุ3-5ปี)
จำนวน45คน อัตราคนละ430
บาท/ปี(ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0816.2/ว4110 ลงวันท่ี 14 
กรกฎาคม 2563) 

 จำนวน 
19,350 
บาท 

พื้นท่ี ทต.
มะขามเมือง

ใหม่ 

กองการศึกษา             

15 



 

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 6.1.แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พื้นท่ี 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9. ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 

เด็กนักเรียน (อายุ 3-5 ปี) 
จำนวน 45 คน อัตราคนละ 200 
บาท/ป ี(ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0816.2/ว4110 ลงวันท่ี 14 
ก.ค. 2563) 

 จำนวน 
9,000 
บาท 

พื้นท่ี ทต.
มะขามเมือง

ใหม่ 

กองการศึกษา             
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บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 6.1.แผนงานการศึกษา 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พื้นท่ี 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10. ค่าอาหาร

เสริม (นม) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.มะขามเมืองใหม่ จำนวน 70 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท 260 วัน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลงวันท่ี 14 ก.ค. 2563) จำนวน 
134,140 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนเด็ก
เล็กถึงชั้น ป.4  โรงเรียนวัดวังจะอ้ายสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 135 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท 260 วัน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลงวันท่ี 14 ก.ค. 2563) จำนวน 
258,700 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 โรงเรียนวัดวังจะอ้ายสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 35 คน อัตราคนละ 
7.37 บาท 260 วัน(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลงวันท่ี 14 ก.ค. 2563) จำนวน 
67,100 บาท 
 

 จำนวน 
459,940 

บาท 

พื้นท่ี ทต.
มะขาม

เมืองใหม่ 

กอง
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี.2 สร้างเสริมบริการขั้นพ้ืนฐาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง 

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 7 ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

 7.1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พื้นท่ี 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จายในโครงการ

เทศบาลพบประชาชน เช่น ค่ารับรอง 
ค่าใช้จายเกี่ยวกับสถานท่ี ค่าจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ 

10,000 พื้นท่ี ทต.
มะขามเมือง

ใหม่ 

สำนักปลัด             

2. โครงการอบรมวินัยพนักงาน
เทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
วินัยพนักงานเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานท่ีฝึกอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋า ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าสมนาคุณ
วิทยาการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
เครื่องดื่ม ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ 
ค่าป้ายฯลฯ 

10,000 พื้นท่ี ทต.
มะขามเมือง

ใหม่ 

สำนักปลัด             
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บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี.2 สร้างเสริมบริการขั้นพ้ืนฐาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง 

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ท่ี 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 7 ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

 7.1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พื้นท่ี 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3. โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดู

งานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และ
กลุ่มองค์กร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ฝ่ายบริหาร ฝ่าย
นิติบัญญัติ ผู้นำชุมชน ผุ้นำท้องถิ่น 
ผู้นำท้องท่ี และกลุ่มองค์กรต่างๆใน
ตำบลตลอดจนพนักงานเทศบาล เช่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานท่ีอบรม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
กระเป๋า ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายฯลฯ 

 จำนวน 
50,000 
บาท 

              

31 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พื้นท่ี 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 
 
 
-จัดซ้ือโต๊ะทำงาน จำนวน 11 ตัว 
 
 
 
 
 

27,800 
 

 
24,200 

 
 
 
 
 

ทต.มะขาม
เมืองใหม่ 

 
ทต.มะขาม
เมืองใหม่ 

 
 
 

สำนักปลัด 
 

 
สำนักปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

 

 

3..แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พื้นท่ี 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. 
 

 
2. 

 
 
 
 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

-จัดซ้ือเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว 
 
 
-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
-จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ 
-จัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟ้า 

6,000 
 
 

17,000 
7,500 
2,500 

ศพด. 
 
 

ศพด. 
 

กศ. 
 

 
กศ. 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

 

4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พื้นท่ี 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. 
 

 
2. 

 
 
 
 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 
 
ครุภัณฑ์สำรวจ 
 
 

-จัดซ้ือเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว 
 
 
-จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัว 
 

6,000 
 
 

8,500 
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