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แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

ของ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี
..................................... 

สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 (1) ดานกายภาพ 

  1) ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล 

  สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม ตั้งอยู เลขที่ 225/17 หมูที่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 

(ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 317 จันทบุรี–สระแกว) ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ตั ้งอยูทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดจันทบุรีหางจากตัวจังหวัดจันทบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร และหางจากที่วาการอำเภอ

มะขาม ประมาณ 0.3  กิโลเมตร มีพื้นที่ 50.75 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๓๑,๗๑๘ ไร 

  อาณาเขต เขตการปกครอง มีเขตพื้นที่ติดตอ  คือ 
  ทิศเหนือ   ติดตอกับ ตำบลฉมนั และตำบลวังแซม 
  ทิศใต  ติดตอกับ ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตำบลปถวี และตำบลอางคีรี 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตำบลทาหลวง 

  2) ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเปนที่ราบลุม ดานตะวันออกเฉียงใตติดเนินเขา ดานทิศตะวันตกติดแมน้ำ

จันทบุรี และมีหนองตะพองเปนจุดสังเกต (Landmark) อยูบริเวณก่ึงกลางของเขตพื้นที่เทศบาล ฯ 

  3) ลักษณะภูมิอากาศ    

   ลักษณะอากาศโดยทั่วไปมคีวามชื้นสูง ฝนตกชุก ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,500 - 3,500 มิลลิเมตร/ป 

อุณหภูมิเฉลี่ย 28.29 องศาเซลเซียส โดยเดือนธันวาคม  มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 27.14 องศาเซลเซียส  และ 

อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน ประมาณ  30.31  องศาเซลเซียส   

  ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจนัทบุรี 

  4) ลักษณะของดิน 

  ดินในพื้นที่ลุม เปนกลุมชุดดินที่ 19  และ 6 การระบายน้ำของดินไมดี มักมีน้ำแชขังในฤดู

    ฝน ไมเหมาะสำหรับเพาะปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตน   

  ดินในพื้นที่ดอน  เปนกลุมชุดดินที่ 26 / 26B /45B เปนดินชื้น มีฝนตกชุกและกระจายสม่ำเสมอ 

                เกือบทั้งป มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร  ไมผล ไมยืนตน  

    และกลุมชุดดนิที่ 62 ซึ่งเปนดินบนพืน้ที่ลาดชนัเชิงซอนหรือพื้นที่ภูเขามีหิน

    โผลผวิดิน ไมเหมาะสมทีจ่ะนำมาใชเปนพืน้ที่เพาะปลูก 

  ที่มา : สถานีพัฒนาทีด่ินจังหวัดจันทบุรี 
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 (2) ดานการเมือง/การปกครอง 

  1)  เขตการปกครอง   เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม มี 10 หมูบาน  

หมูที่ 1 บานมะขาม   หมูที่ 6 บานเกาะสาน 
หมูที่ 2 บานทุงดนิเหนียว หมูที่ 7 บานวังจะอาย 
หมูที่ 3 บานหนองออ หมูที่ 8 บานพญาลาง 
หมูที่ 4 บานทาหลวงลาง หมูที่ 9 บานหนองออลาง 
หมูที่ 5 บานทาหลวงลาง หมูที่ 10 บานทาระมาบน 

 หมายเหตุ : หมูที่ 1 บานมะขาม มีพื้นที่บางสวน อยูในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลมะขาม 

  2)  การเลือกตั้ง     มีเขตการเลือกตั้ง 2 เขต  

  เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบดวย หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 8 และหมูที่ 10 

  เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบดวย หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 5 หมูที่ 6 หมูที่ 7 และหมูที่ 9 
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 (3) ประชากร 

  1) ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (เปรียบเทียบ) 

   

2) ชวงอายุและจำนวนประชากร 

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

อายุนอยกวา 1 ป  28 40 68 

อายุตั้งแต 1 ป แตไมถึง 18 ป 602 549 1,151 

อายุตั้งแต 18 ป แตไมถึง 60 ป 1,784 1,821 3,605 

อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป 589 758 1,347 

รวม 3,003 3,168 6,171 

   

  ที่มา : งานทะเบยีนราษฎร ที่วาการอำเภอมะขาม (กันยายน 2564) 

 หมายเหตุ : หมูที่ 1* นับเฉพาะประชากรที่อยูในพื้นที่เขตการปกครองของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม 

 

 

 

 

หมูที่ 
ขอมูล ป 2562 (ยอนหลัง)  ขอมูล ป 2564 (ปจจุบัน) 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1* 1,272 859 819 1,678 1,328 948 898 1,846 

2 167 172 186 358 184 168 188 356 

3 362 358 385 743 377 356 383 739 

4 107 160 187 347 108 158 189 347 

5 109 147 174 321 112 146 177 323 

6 163 154 179 333 197 153 178 331 

7 177 240 274 514 182 235 274 509 

8 111 182 163 345 118 176 156 332 

9 416 399 406 805 432 391 427 818 

10 205 270 298 568 215 272 298 570 

รวม 3,089 2,941 3,071 6,012 3,253 3,003 3,168 6,171 
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 (4) สภาพทางสังคม 

  1) การศึกษา 

ระดับ จำนวน ชื่อสถานศึกษา 
ปฐมวัย 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม 

อนุบาล - ประถมศึกษา 1 โรงเรียนวัดวังจะอาย (บญุราษฎรวิทยาคม) 
มัธยมศึกษา 1 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

ปริญญา 1 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาเขต จนัทบุรี 
นอกระบบ 1 กศน. ตำบลมะขาม 

 

  2) สาธารณสุข 

ระดับ จำนวน ชื่อสถานพยาบาล 
โรงพยาบาลชุมชน 1 โรงพยาบาลมะขาม 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 1 รพ.สต. หลวงประกอบนิตสิาร 

 

  3) อาชญากรรม 

ประเภทคด ี จำนวนคด ี จำนวนผูตองหา 
ทำรายรางกาย 3 3 
ขมขืน 1 1 
ลักทรัพย 5 5 
ฉอโกงทรัพย  13 13 
มีอาวุธปนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต 5 5 
ความผิดตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดนิ 3 3 
ความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ ์ 2 2 
ความผิดตาม พ.ร.บ.สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 3 3 

 

  4) ยาเสพติด 

ประเภทคด ี จำนวนคด ี จำนวนผูตองหา 
ครอบครองเพื่อจำหนายเมทแอมเฟตามีน 13 13 
เสพยาเสพติดใหโทษประเภท 1  
(เมทแอมเฟตามีน) 

25 25 

ครอบครองยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (กัญชา) 3 3 
เสพยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (กัญชา)  6 6 

  ที่มา : สถานีตำรวจภูธรอำเภอมะขาม (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 
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  5) การสังคมสงเคราะห 

ประเภทเบี้ย จำนวนคน จำนวนเงิน 

ผูสูงอาย ุ 1,215 9,932,400 

ผูพิการ 194 1,915,200 

ผูปวยเอดส 30 180,000 

รวม 1,439 12,027,600 

   ที่มา : สำนักปลดั เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม (ตุลาคม 2564) 

 (5) ระบบบริการพ้ืนฐาน 

  1) การคมนาคมขนสง  

ประเภทถนน ระยะทางรวม (กม.) คิดเปนรอยละ 

ถนนลูกรัง / หินคลุก 31,470 35.34 

ถนนลาดยาง 29,934 33.62 

ถนนคอนกรีต 27,638 31.04 

รวม 89,042 100.00 

   ที่มา : กองชาง เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม (ตุลาคม 2564) 

  2) การไฟฟา 

  ประชาชนเขาถึงไฟฟา รอยละ 99 ของครัวเรือนทั้งหมด 

  3) การประปา 

  ประชาชนเขาถึงน้ำประปา รอยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด 

  4) โทรศัพท 

  ประชาชนเขาถึงโทรศัพท รอยละ 99 ของครัวเรือนทั้งหมด 

  5) ระบบโลจิสติกส (Logistics) หรือการขนสง 

  ถนนสายหลักของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม    จำนวน 95 เสน 

  ถนนของหนวยงานอ่ืน ๆ (กรมทางหลวง , ทางหลวงชนบท , อบจ.) จำนวน 5 เสน 

  ที่ทำการไปรษณียอำเภอมะขาม      จำนวน 1 แหง 

  สถานบริการขนสงพสัดุเอกชน     จำนวน 3 แหง 
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 (6) ระบบเศรษฐกิจ 

  1) การเกษตร  

  การประกอบอาชีพของเกษตรกร แตเดิมคือการทำสวนผลไมแบบผสม ปลูกยางพารา สวนพืน้ที่ลุมมี

การทำนา ตอมามีการเปลีย่นแปลงเปนปลูกไมผลเชิงเดี่ยวมากข้ึน เชน ทุเรียน มังคุด เนื่องจากมีราคาที่สูง และถือไดวา

ตำบลมะขามเปนแหลงผลิตทุเรียน มังคุด ขนาดใหญอีกแหงหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี 

  2) การประมง 

  เกษตรกรบางครัวเรือนขุดสระเพื่อเลี้ยงปลาไวบริโภคแบบเศรษฐกิจพอเพยีง บางสวนหาปลาตาม

แหลงน้ำธรรมชาติ เชน หนองนำ้ แมน้ำ ลำคลองตาง ๆ 

  3) การปศุสัตว 

  เกษตรกรไมคอยนิยมประกอบอาชีพปศุสัตว เพราะนำที่ดินไปเพาะปลูกพืชจะไดผลผลิตที่ดีกวา มีการ

ทำฟารมสุกรขนาดเล็กจำนวน 2 ฟารม นอกนั้นเปนการเลี้ยงปศุสัตวภายในครัวเรือน เชน โค กระบือ ไกพื้นเมือง  

   

หมูที่ 
จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน พ้ืนที่การเกษตร (ไร) 
ครัวเรือน คน เพาะปลูก ประมง ปศุสัตว 

1 133 1,683 3,795 6 6 
2 75 347 2,096 3 3 
3 136 739 4,343 4 3 
4 57 338 1,752 1 2 
5 67 314 1,528 2 2 
6 79 338 1,596 2 1 
7 103 518 4,492 4 6 
8 78 329 1,929 2 1 
9 136 785 1,514 2 2 

10 114 557 3,344 3 2 
รวม 978 5,947 26,503 29 28 

   ที่มา : เกษตรอำเภอมะขาม (2562) 

  4) การบริการ 

  1. สถานีบริการนำ้มันและแกส  จำนวน    9 แหง 

  2. ธนาคาร    จำนวน    2 แหง 

  3. โรงแรม     จำนวน    3 แหง 

  4. โฮมสเตย    จำนวน    7 แหง   

   ที่มา : ที่วาการอำเภอมะขาม (2564) 
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  5) การทองเท่ียว    มีแหลงทองเที่ยวที่สำคัญ เชน  

  อางเก็บน้ำหวยตาโบ อยูในพืน้ที่รับผิดชอบของหนวยพิทักษอุทยานแหงชาตนิ้ำตกพลิ้วที่ 2 บานอาง 

หมูที่ 3 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีวิวทวิทศันที่สวยงาม บรรยากาศสดชื่น และรมร่ืน ทามกลางภูเขา 

ตนไม มีความคลายกับปางอุง ทีจ่ังหวัดแมฮองสอน จึงไดรับฉายาวา “ปางอุงแหงเมืองจันท” นกัทองเที่ยวนิยมมานอน

กางเต็นทชมดาว และชมหมอกในยามเชา   

  สวนทุเรียนแลนด ตั้งอยูริมถนนหมายเลข 317 หมูที่ 2 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

เปนสถานที่ทองเที่ยวทามกลางสวนทุเรียนกวาพนัไร มีกิจกรรมฐานผจญภัยกวา 26 ฐาน พรอมบริการรานอาหาร ราน

กาแฟ และที่พัก มีจุดสังเกตที่สำคัญ (Landmark) คือ รูปปนพระแมธรณีบีบมวยผมขนาดใหญบนเนนิเขา 

  6) อุตสาหกรรม     มีโรงงานแปรรูปผลไม 2 โรงงาน คือ  

  บริษัท ที.เค.เค. จันทบุรีฟูดส จำกัด หมูที่ 6 

  บริษัทจันทบุรีโกลบอลฟูดส จำกัด หมูที่ 9 

  7) การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

  เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหมไดจัดตั้งตลาดกลางเทศบาล เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมีพืน้ที่คาขาย 

มีรานคาประจำ ประมาณเกือบ 100 ล็อค และในวันอังคาร พฤหัสบดี และวนัเสารจะมีตลาดนัดเพิ่มเติม 

  สถิติการจดทะเบียนพาณิชย 

ป 2561 2562 2563 2564* 
จำนวน (ราย) 21 33 24 21 

หมายเหตุ   * ขอมูล ตั้งแต มกราคม - กันยายน 2564 

  8) แรงงาน 

  เนื่องจากเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหมมีพื้นที่สวนผลไมจำนวนมาก ในฤดูเก็บเก่ียวผลผลิต

จะออกมาพรอม ๆ กัน จึงมีความตองการแรงงานจำนวนมาก โดยเฉพาะระหวางเดือน เมษายน ถึง สิงหาคม  มีการ

นำเขาแรงงานตางดาว สวนใหญเปนชาวกัมพูชา 

 (7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

  1) การนับถือศาสนา 

  รอยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ    มีวัดหรือสำนักสงฆ 8 แหง 

  วัดทาหลวงลาง หมูที่ 5   วัดบางจะอาย หมูที่ 7 

  วัดพญาลาง หมูที่ 8   วัดหนองออ หมูที่ 9 

  สำนักสงฆพระบาทเขามะขาม หมูที่ 1 สำนักสงฆเกาะผาสุข หมูที่ 1 

  สำนักสงฆเขาไมแกว หมูที่ 3  สำนักสงฆเขาคลองทรายอินทสริิ หมูที่ 3 
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  2) ประเพณีและงานประจำป 

ประเพณี / งานประจำป เดือน สถานที่ 
วันเด็กแหงชาต ิ มกราคม เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม 
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร ฯ มีนาคม วัดหนองออ 
ประเพณีสงกรานต เมษายน วัดหนองออ 
แหเทียนเขาพรรษา กรกฎาคม วัดบางจะอาย 
วันออกพรรษา ตุลาคม วัดหนองออ 
บวชชีพราหมณ พฤศจิกายน วัดพญาลาง 
ประเพณีลอยกระทง พฤศจิกายน วัดทาหลวงลาง 

  3) ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

  การจัดดอกไม, ดอกไมประดิษฐ นวดแผนไทย  สูตรปุยหมักชีวภาพ 

  การแสดงกลองยาว, อังกะลงุ ศิลปะข้ีเลื่อยปน  การเกษตร 

  อาหาร, ขนมพื้นบาน  งานจักสาน  การทอเสื่อกก 

  4) OTOP สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

ที่ ชื่อผูประกอบการ หมูที่ ผลิตภัณฑเดน 
1 นางสมจิตต ดาวเรือง 1 สมจิตต ขนมเปยะ 
2 เฮิรบแอนดฮันนี ่ 1 ครีมนวดผม 
3 สุภคณา 1 กระเปาเชือกรมแบบสะพาย 
4 ทอฝนฟารม & Home made 1 ชานมเยน็ 
5 บุคอรีตังเมกรอบ 1 ขนมตังเมกรอบ 
6 กลุมสัมมาชพีชุมชนบานหนองออ 3 ตะกรารีไซเคิล 
7 กลุมแปรรูปเสื่อกกจันทบุรี 6 กลองอเนกประสงค 
8 กลุมสัมมาชพีชุมชนบานเกาะสาน 6 กลวยกรอบแกว 
9 สุมาลสีละลอยแกว 8 สละลอยแกว 

10 จันทบุรีฟารม ถ่ังเชาสทีอง 8 กาแฟสุขภาพผสมถ่ังเชา 
11 กลุมสัมมาชพีชุมชนการเลี้ยงไสเดือน 

บานมงักรดิน 
9 กาแฟหมา , มูลไสเดือน 

12 นายนพดล รัตนาจารย 9 พืชผักปลอดสารพิษ 
13 กลุมแปรรูปไม 9 ไมแปรรูป 
14 กลุมน้ำพริกบานหนองออลาง 9 น้ำพริกมันหนองออลาง 
15 กลุมดอกไมจันทน 9 ดอกไมจันทน 
16 กลุมเพาะเห็ดหนองออลาง 9 เห็ดนางฟา 
17 นายณัฐวฒุิ กุลธนาเจริญรัตน 9 กัสจัง เซร่ัมวุนเห็ดเยื่อไผ 
18 น้ำฟกขาวผสมนำ้เสาวรส ตรา Jidaa 9 น้ำฟกขาวผสมนำ้เสาวรส 
19 กลุมน้ำยาอเนกประสงคบานหนองออลาง 9 น้ำยาอเนกประสงค 
20 บานศิลปะ 9 ภาพปนข้ีเลื่อยนนูตำ่ - สูง 
21 กลุมผูสูงอายบุานหนองออลาง 9 กระเปารีไซเคิล 
22 กลุมสตรีอาสาพฒันาบานหนองออลาง 9 กระเปาหนังเทียม 
23 นางวนิดา รอยอำแพง 10 ขนมเคกกลวยหอม 
24 นางขวัญหทัย พลูสวสัดิ ์ 10 ผงหมูชะมวง 

  ที่มา : พัฒนาชุมชนอำเภอมะขาม (2564) 
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 (8) ทรัพยากรธรรมชาติ  

  1) น้ำ 

  มีแมน้ำ 1 สาย คือ แมน้ำจนัทบุรี กวาง 30 เมตร ระยะทาง 15 กิโลเมตร 

  มีคลอง 12 สาย  

ชื่อคลอง กวาง (ม.) ยาว (กม.)  ชื่อคลอง กวาง (ม.) ยาว (กม.) 
คลองลี่ 10 7.2 คลองสุโข 6 5 
คลองมะขาม 10 5 คลองทราย 6 3.6 
คลองวังกุม 10 6.3 คลองตาหน ู 10 2 
คลองวังกบ 10 1 คลองพานช ี 6 2 
คลองนางงาม 10 2.2 คลองนางเที่ยง 6 2.5 
คลองนาไทร 10 4 คลองฉมัน 10 5.7 

   

  มีหนองน้ำทีส่ำคัญ  10 แหง  

ชื่อหนอง หมูที่ ความจุ (ลบ.ม.)  ชื่อหนอง หมูที่ ความจุ (ลบ.ม.) 
หนองตะพอง 1 ๑,๘๑๐,๐๑๘.๕๒ หนองเกาะสาน 6 ๑๐๕,๑๒๑.๗๖ 
หนองมะหาด 1 32,496.00 หนองไผ 7 ๑๙,๑๒๔.๔๐ 
หนองแฟบ 2 ๖๒,๐๔๙.๒๘ หนองนางลอง 8 ๘๙,๒๔๔.๘๔  
หนองประมาณ 4 ๑,๕๓๗.๑๖ หนองเสม็ด 9 ๑๘๓,๓๕๗.๒๐ 
หนองโปง 5 ๔๐,๓๕๘.๒๘ หนองหัวลาน 10 ๑๓๑,๑๐๙.๕๒ 

   

  2) ปาไม 

  เนื่องจากที่ดินเปนแปลงเกษตรจึงไมคอยพบปาไม สวนใหญจะเปนปาไมบนภูเขา 

  3) ภูเขา 

  มีภูเขาสำคัญอยู 2 ลูก คือ เขามะขาม และเขากะชาย เปนภูเขาขนาดเล็ก  

  4) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหมไมมีทรัพยากรแรธาตหุรือปาไม แตมีผลไมชนิดตาง ๆ เชน 

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง เปนทรัพยากรที่สำคัญ เนื่องจากสรางรายไดใหแกประชาชนปละหลายรอยลานบาท 
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สวนที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 (1) ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

  1) แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 วิสัยทัศน  

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 คติพจนประจำชาติ  

“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

 1. ความม่ันคง 
 1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศและมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง 
 1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
 1.3 สังคมมีความปรองดอง และความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคง มีที่อยู
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
 1.4 ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
 2. ความม่ังค่ัง 
 2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อม
ล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 
 2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสำคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน 
 2.3 มีความสมบูรณในทุน ที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงนิ 
และทุนอ่ืน 
 3. ความย่ังยืน 
 3.1 การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญดานรายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางตอเนื่อง โดยไมใช
ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 
 3.2 มีการผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
 3.3 ทุกคนมีความรับผิดชอบตอสังคม มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะ 20 ป 

 (๑) ยุทธศาสตรดานความมัน่คง 
 (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนษุย 
 (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสงัคม 
 (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

     (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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  2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

 วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ  

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาคเปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

      ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

 » ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.๓ เพื่อสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดชวงชีวิต 
๑.๔ เพื่อเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งเอ้ือตอการพัฒนาคนและประเทศ 

 » ยุทธศาสตรที่ ๒ : การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
2.1 เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ำสุด 
2.๒ เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดอยางทั่วถึง 
2.๓ เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

 » ยุทธศาสตรที่ ๓ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
3.๑ สรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
3.๒ สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขา 

 » ยุทธศาสตรที่ ๔ : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
4.๑ รักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
4.๒ สรางความมั่นคงดานน้ำของประเทศและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ 
4.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดลอมและลดมลพิษใหมีคุณภาพดีข้ึน 
4.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับภัยพิบัติ 
 » ยุทธศาสตรที่ ๕ : การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและย่ังยืน 

5.๑ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงภายในและปองกันปญหาภัยคุกคามที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ 

5.๒ เพื่อสรางความพรอมและผนึกกำลังของทุกภาคสวนใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ดานความมั่นคงและมีศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคาม
อ่ืนๆ 

5.๓ เพื่อสรางความสอดคลองระหวางนโยบายดานความมั่นคงใหสนับสนุนเสถียรภาพและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5.๔ เพื่อเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบ
สุขและผลประโยชนของชาติ 
 » ยุทธศาสตรที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ       
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

6.๑ เพื่อใหภาครัฐมีขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่ดีและไดมาตรฐานสากล 
6.๒ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการบริหารจดัการและใหบริการแกประชาชนในทองถ่ินได

อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและโปรงใสตรวจสอบได 
6.๓ เพื่อลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 

  6.๔ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอำนวยความสะดวกดวยความรวดเร็ว
และเปนธรรมแกประชาชน 
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 » ยุทธศาสตรที่ ๗ : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

7.๑ เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวกดานการคมนาคมขนสงและการคารวมทั้งมี
กลไกกำกับดูแลการประกอบกิจการขนสงที่มีประสิทธิภาพและโปรงใสใหสามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศจากการพัฒนาโครงขายการขนสงและยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 

7.๒ เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาดตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนจากการพัฒนาดานพลังงาน 

7.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลอยางทั่วถึงทั้งประเทศ
ในราคาที่เหมาะสมเปนธรรมและสงเสริมธุรกิจดิจิทัลใหมและนวัตกรรมรวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร
ใหมีความมั่นคงและคุมครองสิทธิสวนบุคคลใหแกผูใชบริการ 

7.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานน้ำประปาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพใหครอบคลุมทั่วประเทศลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบประปาและกลไกการบริหารจัดการการ
ประกอบกิจการน้ำประปาในภาพรวมของประเทศ 

7.๕ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อลดการนำเขาจาก
ตางประเทศและสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 
 » ยุทธศาสตรที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 

8.๑ เพื่อสรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ันกาวหนาให
สนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย 

8.๒ เพื่อสรางโอกาสการเขาถึงและนำเทคโนโลยีไปใชใหกับเกษตรกรรายยอยวิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.๓ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผูสูงอายุผูดอยโอกาสทางสังคมและคุณภาพสิ่งแวดลอม 

8.๔ เพื ่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมใหสามารถ
ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 » ยุทธศาสตรที่ ๙ : การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

9.๑ เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงมากข้ึน 
9.๒ เพื่อพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูสำหรับคนทุกกลุม 
9.๓ เพื่อพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและเพิ่ม

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
9.๔ เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนา

ในพื้นที่อยางยั่งยืน 
 » ยุทธศาสตรที่ ๑๐ : ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

๑0.๑ เพื่อใชประโยชนจากจุดเดนของทำเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เปนจุดเชื่อมโยงสำคัญของแนว
ระเบียบเศรษฐกิจตางๆ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 

๑0.๒ เพื่อขยายโอกาสดานการคาการลงทุนระหวางประเทศและยกระดับใหประเทศเปนฐานการ
ผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเดน 
  ๑0.๓ เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกดวยการสงเสริมบทบาทที่สรางสรรคของไทยในกรอบความ

รวมมือตางๆรวมทั้งการสนับสนนุการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืน 
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  3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) 

  วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด 

  “เปนผูนำการลงทุนดานอุตสาหกรรม เปนศูนยกลางการผลิตและสงออกผลไม ควบคูไปกับการเปน

ดินแดนแหงความหลากหลายของการทองเที่ยวในระดับนานาชาต”ิ 

» ประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด 
1. การเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซียนควบคูไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. การสรางมูลคาเพิ่มในสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป 
3. การเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวหลักกับแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย 
4. การเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับกัมพูชา 

แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

      วิสัยทัศนจังหวัดจันทบุรี 

  “จันทบุรีเมืองเศรษฐกิจการเกษตร อัญมณี การคาชายแดน และการทองเที่ยวมูลคาสูง ที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม มีความคิดสรางสรรค และสังคมที่ดี” 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ประกอบดวย 5 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้  
  » ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ 
   ยกระดับศักยภาพการผลิตและจำหนายสินคาการเกษตรและผลิตภัณฑเกี่ยวเนื่อง ใหไดมาตรฐาน มี
มูลคาสูง และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มุงสูการผลิตอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑสุขภาพและความงามที่มีคุณภาพ และ
เชื่อมโยงสูการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

  » ประเด็นการพัฒนาที่ 2  
  ยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งผลิตภัณฑชุมชน ใหมีมูลคา
สูง ตามอัตลักษณของจังหวัดจันทบุรี 

  » ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
   ยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใหมีมูลคาทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยสูง 

  » ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
   ยกระดับศักยภาพการทองเที่ยว และผลิตภัณฑทองถ่ิน ที่เนนคุณคา อัตลักษณ และความยั่งยืน 

  » ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
  พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองและพื้นที่ชนบทใหมีความเหมาะสมสำหรับอยูอาศัยและพักผอน ควบคู
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย 

  4) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด   

  องคการบริหารสวนจังหวัดจนัทบุรีกำหนดไวมี 3 ยทุธศาสตร คือ 

1. ยุทธศาสตรดานสังคม 

2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

3. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 (2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม) 

  1) วิสัยทัศน 

  “มะขามเมืองใหมนาอยู เชิดชูคุณธรรม กาวนำการพฒันา กาวหนาทางเศรษฐกิจ แหลงผลิตผลไมรส

เลิศ อนุรักษจุดกำเนิดแมน้ำจนัทบุรี” 

  2) ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพืน้ฐาน 
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและสังคม 
3. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 
4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวฒันธรรม 
5. ยุทธศาสตรดานการบริหารงานทั่วไป 

  3) เปาประสงค 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ถนน แหลงน้ำ  สาธารณูปการ 
สาธารณปูโภค ใหมีคุณภาพและเพียงพอ 

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและสังคม 
การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิของ
ประชาชน    สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแกประชาชนการให
ประชาชนมีสวัสดิการทางสังคมอยางมีคุณภาพและทั่วถึง 

ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 
สงเสริมใหประชาชนมสีุขภาพทีด่ีปลอดจากโรคภัยไขเจ็บ  การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

จัดการดานการศึกษาแกประชาชนทุกระดบัอยางมีคุณภาพ  

รวมทั้งปลูกฝงใหประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษศาสนา  

วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมปิญญาทองถ่ิน   

ยุทธศาสตรดานการบริหารงานทั่วไป 
จัดระบบบริหารจัดการที่ดี มปีระสิทธิภาพ ใหประชาชนไดรับ

การบริการที่ดี  และมสีวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

   

  4) ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน จำนวนพื้นที่ของถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

จำนวนผูไดรับประโยชนจากโครงการ 

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและสังคม จำนวนผูไดรับประโยชนจากโครงการ 

ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม จำนวนผูไดรับประโยชนจากโครงการ 

ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

จำนวนผูไดรับประโยชนจากโครงการ 

ยุทธศาสตรดานการบริหารงานทั่วไป จำนวนผูไดรับประโยชนจากโครงการ 
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  5) คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน โดยมุงสรางและบูรณะ ถนน 
สาธารณปูโภคสาธารณปูการเพือ่ความเปนอยูที่ดีของประชาชน 

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและสังคม 
พัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน ผูสูงอาย ุ
ผูพิการ ผูติดเชื้อ ผูยากไรและผูดอยโอกาส สงเสริมอาชพี จัด
ระเบียบความเรียบรอยของสังคม 

ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 
สนับสนนุ การบริการสาธารณสขุของหมูบาน การปองกันและ
ระงับโรคติดตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การบริหารจัดการขยะ  

ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

พัฒนา สงเสริม สนับสนนุ การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
สงเสริมและสนับสนนุงานศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ยุทธศาสตรดานการบริหารงานทั่วไป 

พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการประชาชนและการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และสถานที่
ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุงสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องคกรใหพรอมบริการประชาชน 

 

6) กลยุทธ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1. วิเคราะหปริมาณจราจรของถนนแตละเสน 
2. กอสรางถนน / ปรับปรุงถนน ตามความตองการของ
ประชาชนตามลำดบั 
3. ติดตามและประเมินผลแผน 

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและสังคม 

1. สำรวจกลุมประชากร เพื่อดำเนินจัดทำโครงการใหตรงกับ
กลุมเปาหมาย 
2. ดำเนินโครงการตามความตองการของประชาชน 
3. ติดตามและประเมินผลแผน 

ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 

1. เฝาระวังโรคติดตอ  
2. สงเสริมการแยกขยะ การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
3. อบรมใหความรูแกประชาชน 
4. ติดตามและประเมินผลแผน 

ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. สงเสริมการศึกษา 
2. จัดแขงขันกีฬา หรือ กอสรางสถานที่เลนกีฬา 
3. จัดโครงการสงเสริมศาสนา วัฒนธรรม 
4. ติดตามและประเมินผลแผน 

ยุทธศาสตรดานการบริหารงานทั่วไป 
1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ สำหรับปฏิบัติงาน 
2. จัดอบรมใหความรูบุคลากร 
3. ติดตามและประเมินผลแผน 
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  7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1. พัฒนาถนนใหไดมาตรฐาน 
2. พัฒนาแหลงน้ำและการประปา 

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและสังคม 
1. สงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 
2. สงเสริมอาชีพ 
3. จัดระเบียบสังคมใหมีความปลอดภัย 

ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 
1. สงเสริมสุขภาพประชาชน 
2. ปองกันและระงบัโรคติดตอ 
3. อนุรักษสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. สงเสริมการศึกษา 
2. สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
3. สงเสริมศาสนา วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรดานการบริหารงานทั่วไป 
1. พัฒนาองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ 

 

 8) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9) พันธกิจ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ  

นำเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาทองถ่ิน  

และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ยุทธศาสตรกลุมจงัหวดัภาคตะวนัออก 

ยุทธศาสตรจังหวัดจนัทบุรี 

ยุทธศาสตรเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม 
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  (3) การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

  3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม ยังม ีจุดออน ที่ยังมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หรือถนนลาดยางยังไมครอบคลุมทุกเสนทาง ทำใหการจราจรขนสงยังไมสะดวกเทาที่ควร เนื่องจากมีพื้นที่กวาง 
50.75 ตารางกิโลเมตร แตเทศบาลม ีจุดแข็ง คือ ผูบริหารไดกันงบประมาณลงทุนไวหลายลานบาทตอปและมี โอกาส 
ในการขอรับงบประมาณการกอสรางที่เกินศักยภาพจากหนวยงานนอก เชน อบจ. กรม กระทรวงตางๆ  อุปสรรค ที่
สำคัญคือถนนอาจชำรุดเนื่องจาก รถบรรทุกน้ำหนักมากเกินไปวิ่งบนถนนที่ไมไดออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนัก ทำให
เทศบาลตองเสียงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซม ขอเสนอ ควรติดปายจำกัดน้ำหนักรถบรรทุก ผลสำเร็จที่วัดได 
โครงสรางพื้นฐานไดรับการปรับปรุงซอมแซมสามารถใชการไดด ี

 
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเศรษฐกิจและสังคม (ดานเศรษฐกิจ) เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหมมีสินคาทางการเกษตร

เปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ จุดออน จึงเปนปญหาเรื่องแหลงน้ำไมเพียงพอ  จุดแข็งคือ มีการรวมกลุมในการ
ผลิตสินคาเกษตร มีสินคาเกษตรที่หลากหลาย มีโรงงานและกลุมชาวบานแปรรูปผลไม สรางรายไดไดทั้งป โอกาส อยูไม
ไกลจากชายแดนกัมพูชาทำใหไมขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต และสามารถสงออกสินคาไปขายได อุปสรรค ราคา
ผลไมไมแนนอน บางปมีราคาถูกทำใหชาวสวนขาดทุน ขอเสนอ ควรเพิ่มโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหลงน้ำ 
และการแปรรูปสินคา เพื่อเพิ่มมูลคาใหสูงขึ้น ผลสำเร็จที่วัดได ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น มีความกาวหนา
ทางดานเศรษฐกิจ เปนแหลงผลิตผลไมที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี 

 
ยุทธศาสตรที่ 2  ดานเศรษฐกิจและสังคม (ดานสังคม) จุดออน พบปญหาทางสังคม เชน ยาเสพติด 

อาชญากรรม ทองกอนแตง  และมีครัวเรือนที่ยากจน จุดแข็ง เปนสังคมแบบชนบท คนในชุมชนรูจักกันดี ทำใหชวย
สอดสองความปลอดภัย และชวยเหลือกันได โอกาส อยูติดถนนสายหลักทำใหความเจริญเขาถึงไดงาย เพราะเปน
เสนทางหลักเชื่อมระหวางภาคตะวันออกไปยังภาคอีสานได อุปสรรค เกิดอุบัตเิหตุทางทองถนนบอย และอาจมีการขน
ยาเสพติด ขอเสนอ ใหความชวยเหลือครอบครัวที่ยากจน จัดโครงการที่เยาวชนสนใจเพื่อไมใหของเกี่ยวกับยาเสพติด 
ผลสำเร็จที่วัดได สังคมสงบสุข เปนเมืองนาอยู  

 
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (ดานสาธารณสุข) จุดออน มีไขเลือดออกระบาดเปนประจำ

ทุกป พบปญหาโรคเรื้อรังเชน เบาหวาน ความดัน จุดแข็ง มีโรงพยาบาลอำเภอมะขามในพื้นที่ ทำใหเดินทางไดสะดวก
รวดเร็ว เทศบาลมีรถรับสงฉุกเฉิน ชมรมอสม.มีความเขมแข็ง โอกาส มีสถานบริการพยาบาลและสาธารณสขุจำนวนมาก
ในระยะเวลาการเดินทางไมเกิน 30 นาที ทั้งของรัฐและเอกชน  อุปสรรค กำลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ มีโรคระบาดใหมๆ  
ขอเสนอ เทศบาลควรบูรณาการกับหนวยงานสาธารณสุขเชิงรุก และควรคัดกรองคนที่มาจากตางพื้นที่ เพื่อปองกันโรค
ระบาดใหม ผลสำเร็จที่วัดได ประชาชนสุขภาพแข็งแรง เขาถึงบริการดานสาธารณสุขไดเทาเทียมกัน  

 
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (ดานสิ่งแวดลอม) จุดออน ปาไมถูกทำลาย มีปญหาเรื่อง

ผักตบชวา เปนที่ตั้งบอกำจัดขยะของเทศบาลเมืองจันทบุรี จุดแข็ง เทศบาลมีปาชุมชน มีแมน้ำจันทบุรีไหลผาน มี
สถานที่พักผอนหยอนใจทางธรรมชาติ โอกาส เทศบาลมีโครงการที่เกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอมจำนวนมาก เชน การแยก
ขยะ การรับซื้อขยะ การปรับปรุงภูมิทัศน การสรางสวนสาธารณะ อุปสรรค ประชาชนยังใหความใสใจปญหาสิง่แวดลอม
ไมมากนัก ขอเสนอ ควรปลูกจิตสำนึกใหประชาชนรักษาความสะอาด ชวยกันรักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ผลสำเร็จที่วัดได มีการพัฒนาแหลงน้ำตามธรรมชาติ ใหเปนแหลงทองเที่ยวไดสำเร็จ 
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการศึกษา  การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม (ดานการศึกษา) จุดออน นักเรียนแตละ
โรงเรียนมีจำนวนนอยเพราะนิยมไปเรียนในโรงเรียนขนาดใหญในตัวเมืองซึ่งหางไปเพียง 15 กิโลเมตร จุดแข็ง มี
สถานศึกษาครอบคลุมทุกระดับชั้น ตั้งแตกอนอนุบาล ถึง ระดับปริญญา โอกาส มีศูนยการเรียนรูที่หลากหลาย เชน 
เศรษฐกิจพอเพียง ศูนยไอซีทีชุมชน ศูนยเรียนรูการเลี้ยงผึ้ง อุปสรรค ปญหาความยากจน ทองในวัยเรียน ขอเสนอ 
เทศบาลควรสนับสนุนสงเสริมการศึกษาทุกระดับ ผลสำเร็จที่วัดได เด็กและประชาชนไดรับการศึกษา มีแหลงเรียนรูใน
ชุมชน  

 
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการศึกษา  การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม (ดานการกีฬา) จุดออน ไมคอยมีสถานที่ออก

กำลังกายในบางหมูบาน จุดแข็ง มีสนามกีฬาขนาดใหญ มีเสนทางออกกำลังกายรอบหนองตะพอง โอกาส มีเด็กและ
เยาวชนสนใจการเลนกีฬา โดยเฉพาะฟุตบอล  อุปสรรค เกิดโรคระบาด โควิด ทำใหไมสามารถเลนกีฬาได ขอเสนอ 
เทศบาลควรสงเสริมการกีฬาทุกหมูบาน ผลสำเร็จที่วัดได เด็กและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

 
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการศึกษา  การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม (ดานศาสนาวัฒนธรรม) จุดออน ไมคอยมี

สถานที่ที่เปนแหลงเรียนรูทางดานวัฒนธรรม หรือโบราณคดี จุดแข็ง วัดและชุมชนเขมแข็ง โอกาส สามารถพัฒนา
วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณของตนเองใหมีมูลคาทางเศรษฐกิจ อุปสรรค การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผูคนทำให
วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นสูญหาย ขอเสนอ เทศบาลควรสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น และอนุรักษไมใหสูญหาย 
ผลสำเร็จที่วัดได เด็กและประชาชนทันโลกยุคใหม แตไมละทิ้งอัตลักษณทองถ่ิน 

 
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการเมืองการปกครอง และการบริหาร จุดออน งบประมาณคอนขางนอยเมื่อเทียบกับ

ขนาดพื้นที่ของเขตเทศบาล จุดแข็ง มีวัฒนธรรมองคกรที่โปรงใส ใสใจการบริการ มีอุปกรณ เครื่องจักรตางๆ เพียงพอ 
โอกาส เปนที่ตั้งของหนวยงานราชการจำนวนมากกวา 10 แหง จึงสามารถบูรณาการการทำงานรวมกันไดหลากหลาย 
อุปสรรค ขอกฎหมายและระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบอย ทำใหการปฏิบัติงานไมสะดวก วางแผนการทำงานไดยาก 
ขอเสนอ ควรจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพเพื ่อใหบุคลากรของเทศบาลสามารถทำงานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ผลสำเร็จที่วัดได เปนทองถ่ินที่กาวนำในการพัฒนาทุก ๆ ดาน และไมหยุดการพัฒนา 
 

  3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

 1. การพัฒนาของเทคโนโลยี  

โอกาส ทำใหผลผลิตทางการเกษตรดีข้ึน ทำใหเด็กเขาถึงการศึกษาไดงายข้ึน 

อุปสรรค ทำใหศาสนาวัฒนธรรมไมไดรับความสนใจ สังคมแบบชนบทจะพัฒนาเปนสงัคมเมืองทำใหเกิดปญหาสังคม 

 2. แรงงานตางดาว 

โอกาส ทำใหเศรษฐกิจชุมชนเติบโตข้ึน ไมขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร 

อุปสรรค อาจมีปญหาสาธารณสุข สิ่งแวดลอมเกิดข้ึน 

 3. ระเบียบกฎหมาย 

โอกาส เทศบาลมีอำนาจหนาที่ในการบริการหรือชวยเหลือประชาชนที่มปีระสิทธิภาพข้ึน 

อุปสรรค ระเบียบกฎหมายบางฉบับอาจทำใหการบริหารงานของเทศบาลไมสะดวก 
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สวนที่ 3 การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบตั ิ

 (1) ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน งาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

สนับสนุน 

ยุทธศาสตรดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

ดานการ
เศรษฐกิจ 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง 

ทุกกอง 

งานกอสราง 

ยุทธศาสตรดาน
เศรษฐกิจ และ
สังคม 

ดานบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน  

งานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

สำนักปลัด 

ดานบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน  

งานสงเสริมและสนบัสนนุความ
เขมแข็งชุมชน 

ดานการ
ดำเนินงานอ่ืน 

แผนงานงบกลาง งบกลาง 

ยุทธศาสตรดาน
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดลอม 

ดานบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข  

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน  

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิง่
ปฏิกูล 

ดานการ
เศรษฐกิจ 

แผนงาน
การเกษตร 

งานสงเสริมการเกษตร 
งานอนุรักษแหลงน้ำและปาไม 

ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา  การ
กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

ดานบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
การศึกษา  

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

งานระดบักอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  

งานกีฬาและนันทนาการ 

งานศาสนาวฒันธรรมทองถ่ิน 

ดานการ
เศรษฐกิจ 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

งานกอสราง กองชาง 

ยุทธศาสตรดาน
การบริหารงาน
ทั่วไป 

ดานบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 
สำนักปลัด 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งานบริหารงานคลัง กองคลัง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

 

ยุทธศาสตร 
ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 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) ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

 

 

28 

 

 

367,270,000 

 

 

 

27 

 

 

118,353,000 

 

 

 

31 

 

 

226,412,000 

 

 

 

28 

 

 

33,253,000 

 

 

 

19 

 

 

16,702,000 

 

 

 

132 

 

 

761,990,000 

 

รวม 28 367,270,000 27 118,353,000 31 226,412,000 28 33,253,000 19 16,702,000 132 761,990,000 

2) ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

และสังคม 

2.1 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

2.3 แผนงานงบกลาง 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

 

380,000 

 

270,000 

 

12,000,000 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

 

380,000 

 

270,000 

 

12,000,000 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

 

380,000 

 

270,000 

 

12,000,000 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

 

380,000 

 

270,000 

 

12,000,000 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

 

380,000 

 

270,000 

 

12,000,000 

 

 

25 

 

20 

 

15 

 

 

1,900,000 

 

1,350,000 

 

60,000,000 

รวม 12 12,650,000 12 12,650,000 12 12,650,000 12 12,650,000 12 12,650,000 60 63,250,000 

(แบบ ผ.01) 
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ยุทธศาสตร 
ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 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) 

3) ยุทธศาสตรดานสาธารณสขุ 

และสิ่งแวดลอม 

3.1 แผนงานสาธารณสุข 

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

3.3 แผนงานการเกษตร 

 

 

5 

2 

4 

 

 

395,000 

150,000 

320,000 

 

 

5 

2 

4 

 

 

395,000 

150,000 

320,000 

 

 

5 

2 

4 

 

 

395,000 

150,000 

320,000 

 

 

5 

2 

4 

 

 

395,000 

150,000 

320,000 

 

 

5 

2 

4 

 

 

395,000 

150,000 

320,000 

 

 

25 

10 

20 

 

 

1,975,000 

750,000 

1,600,000 

รวม 11 865,000 11 865,000 11 865,000 11 865,000 11 865,000 55 4,325,000 

4) ยุทธศาสตรดานการศึกษา  

การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.1 แผนงานการศึกษา 

4.2 แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

 

 

14 

10 

 

3 

 

 

2,229,100 

405,000 

 

14,670,000 

 

 

14 

10 

 

2 

 

 

2,229,100 

405,000 

 

2,000,000 

 

 

14 

10 

 

3 

 

 

2,229,100 

405,000 

 

3,610,000 

 

 

14 

10 

 

2 

 

 

2,229,100 

405,000 

 

4,600,000 

 

 

14 

10 

 

4 

 

 

2,229,100 

405,000 

 

15,000,000 

 

 

70 

50 

 

14 

 

 

11,145,500 

2,025,000 

 

39,880,000 

รวม 27 17,304,100 26 4,634,100 27 6,244,100 26 7,234,100 28 17,634,100 54 53,050,500 

5) ยุทธศาสตรดานการ

บริหารงานทั่วไป 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

11 

 

 

1,095,000 

 

 

11 

 

 

875,000 

 

 

11 

 

 

875,000 

 

 

11 

 

 

875,000 

 

 

11 

 

 

875,000 

 

 

55 

 

 

4,595,000 

รวม 11 1,095,000 11 875,000 11 875,000 11 875,000 11 875,000 55 4,595,000 

รวมทั้งสิ้น 89 399,184,100 87 137,377,100 92 247,046,100 88 54,877,100 81 48,726,100 356 887,210,500 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองและพ้ืนที่ชนบทใหมีความเหมาะสมสำหรับอยูอาศัยและพักผอน ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คอกรัก หมูที่ 1 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 5 เมตร ยาว 1,870 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 9,350 ตารางเมตร 

6,545,000 - - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองบัว 2 หมูที่ 1 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 360 ตารางเมตร 

- 252,000 - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองบัว 3  
(พรประเสริฐ) หมูที่ 1 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,600 ตารางเมตร 

- - 1,120,000 - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยยายบู หมูที่ 1 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,600 ตารางเมตร 

- - - 1,120,000 - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

(แบบ ผ.02) 



23 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
คริสตจักร หมูที่ 1 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 950 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 3,800 ตารางเมตร 

- - - - 2,660,000 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเฉลิมพระเกียรติ 14 
(หอมราษฎรบูรณะ 1) 
หมูที่ 1 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 135 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 540  ตารางเมตร 

- - - - 378,000 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเฉลิมพระเกียรติ 15 
(หนองกรวด) หมูที่ 1 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,000 ตารางเมตร 

700,000 - - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเฉลิมพระเกียรติ 18 
(หอมราษฎรบูรณะ 3) 
หมูที่ 1 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 712 ตารางเมตร 

- 500,000 - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
หนองบัว 1 (ซอย 40) 
หมูที่ 1 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,200 ตารางเมตร 

- - 840,000 - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองบัว 4 
(สายัณห) หมูที่ 1 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,200 ตารางเมตร 

- - - 840,000 - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 



24 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองบัว 6  
(นาตรอก) หมูที่ 1 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 550 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 2,200 ตารางเมตร 

- - - - 1,540,000 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เกาะสาน หมูที่ 2 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 290 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,160 ตารางเมตร 

812,000 - - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ยายนาน หมูที่ 2 
 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 3 เมตร ยาว 260 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 780 ตารางเมตร 

- 520,000 - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองขุม - ยายซา  
หมูที่ 2 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 400 ตารางเมตร 

- - 280,000 - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเฉลิมพระเกียรติ 7 
(ทุงชำเห็ด) หมูที่ 2 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 600 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 2,400 ตารางเมตร 

- - - 1,680,000 - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเฉลิมพระเกียรติ 9 
(หนองแฟบ) หมูที่ 2 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,000 ตารางเมตร 

- - - - 700,000 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 



25 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ยายจุก (หลังโรงงาน) 
หมูที่ 2 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 3 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 510 ตารางเมตร 

- - 357,000 - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยโกมิน 
หมูที่ 2 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 80 
เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 240 ตารางเมตร 
พรอมสะพานกวาง 3 เมตร 
ยาว 6 เมตร 

- - - 2,000,000 - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเฉลิมพระเกียรติ 12 
(คลองทราย 2) หมูที่ 3 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 490 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,960 ตารางเมตร 

1,372,000 - - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเฉลิมพระเกียรติ 10 
(คลองทราย 1) หมูที่ 3 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 740 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 2,220 ตารางเมตร 

- 1,554,000 - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ทุงเสม็ดแดง หมูที่ 3 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 530 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 2,120 ตารางเมตร 

- - 1,484,000 - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ชากกะเสริม หมูที่ 3 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 900 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 3,600 ตารางเมตร 

- - - 2,520,000 - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 



26 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เขาธนาคารขยะ หมูที่ ๓ 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 800 ตารางเมตร 

- - - - 560,000 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ทาหลวงลาง 2 (หนองอู)  
หมูที่ 4 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 1,535 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 6,140 ตารางเมตร 

4,298,000 - - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
12 (หนองประมาณ) 
หมูที่ 4 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 280 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,120 ตารางเมตร 

- 784,000 - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ทาหลวงลาง 4 (แมน้ำ
จันท) หมูที่ 4 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 3 เมตร ยาว 130 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 390 ตารางเมตร 

- - 273,000 - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ทาหลวงลาง 3 (ทุงนาง
แหวง) หมูที่ 4 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 235 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 940 ตารางเมตร 

- - - 658,000 - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

28 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7 (บานลุงนาม) 
หมูที่ 4 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 3 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 750 ตารางเมตร 

- - - - 525,000 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 



27 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ทาหลวงลาง 5 (บาน
เทิดไท) หมูที่ 4 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 712 ตารางเมตร 

500,000 - - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

30 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 (บานยายกัน) 
หมูที่ 4 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 712 ตารางเมตร 

- 500,000 - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

31 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 8 (หนองแฟบ) หมู
ที่ 4 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 712 ตารางเมตร 

- - 500,000 - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 11 (ทุงนาลา)  
หมูที่ 4 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 712 ตารางเมตร 

- - - 500,000 - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
เกาะโมกข 2 หมูที่ 4 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 712 ตารางเมตร 

- - - - 500,000 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

34 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ทาหลวงลาง 10 (เนนิ
หยอง) หมูที่ 5 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 2.50 เมตร ยาว 320 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 800 ตารางเมตร 

560,000 - - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 



28 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ทาหลวงลาง 6 (หนอง
งาย) หมูที่ 5 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 400 ตารางเมตร 

- 280,000 - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

36 โครงการกอสราง
ยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยกรอก
ปรือ หมูที่ 5 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 730 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 2,920 ตารางเมตร 
พรอมเสริมดินหนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร 

- - 2,263,000 - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

37 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ทุงคานรูดพฒันา 1 หมู
ที่ 5 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 3.5 เมตร ยาว 270 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 945 ตารางเมตร 

- - - 662,000 - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

38 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ทุงคานรูดพฒันา 2 หมู
ที่ 5 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 335 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,340 ตารางเมตร 

- - - - 938,000 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

39 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ทุงคานรูดพฒันา 3 หมู
ที่ 5 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 712 ตารางเมตร 

500,000 - - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

40 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ทาหลวงลาง 7 (บานใน) 
หมูที่ 5 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 712 ตารางเมตร 

- 500,000 - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 



29 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ทาหลวงลาง 8 (หนอง
ชวง) หมูที่ 5 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 3.50 เมตร ยาว 45 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 157.50 ตารางเมตร 

- - 110,000 - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โรงทรายเกา หมูที่ 6 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 470 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,880 ตารางเมตร 

1,316,000 - - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

43 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(โอเวอรเลย) สายเกาะ
สาน – น้ำรัก หมูที่ 6 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 5 เมตร ยาว 898 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 4,490 ตารางเมตร 

- 1,800,000 - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

44 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
เกาะสาน 4 (เนินตาอู) 
หมูที่ 6 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 2,500 ตารางเมตร 

- - 1,750,000 - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

45 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
รวมใจพัฒนา 2 หมูที่ 6 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,200 ตารางเมตร 

- - - 840,000 - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

46 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บานตาแสน หมูที่ 6 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 800 ตารางเมตร 

- - - - 560,000 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 



30 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
สามแยก (เจแบน)  
หมูที่ 6 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 712 ตารางเมตร 

500,000 - - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

48 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
เกาะตายี่ หมูที่ 6 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 712 ตารางเมตร 

- 500,000 - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

49 โครงการยกระดับถนน
ดินลูกรัง ซอยเกาะสาน 
2 (หนองเสม็ด) หมูที่ 6 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 600 
เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินไมนอยกวา 
1,200 ลูกบาศกเมตร 

- - 205,000 - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

50 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
เกาะสาน 5 (สนามกีฬา) 
หมูที่ 6 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 712 ตารางเมตร 

- - - 500,000 - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

51 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
รวมใจพัฒนา 1 หมูที่ 6 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 712 ตารางเมตร 

- - - - 500,000 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

52 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
สนามกีฬา หมูที่ 6 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 3.50 เมตร ยาว 290 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,015 ตารางเมตร 

- - - 711,000 - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

53 โครงการกอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คลองตาหนู หมูที่ 6 

เพื่อใหมี
สะพานทีไ่ด
มาตรฐาน 

สะพานกวาง 6 เมตร ยาว 
20 เมตร  

- - 2,500,000 - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 



31 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวังจะอาย 6  
หมูที่ 7 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 240 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 960 ตารางเมตร 

672,000 - - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

55 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
วังจะอาย 3/1 (ลุงจำ) 
หมูที่ 7 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 3 เมตร ยาว 295 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 885 ตารางเมตร 

- 620,000 - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

56 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวังจะอาย 3 (เนนิ
หยอง) หมูที่ 7 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 3 เมตร ยาว 830 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 2,490 ตารางเมตร 

- - 1,743,000 - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

57 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวังจะอาย 5  
หมูที่ 7 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 3 เมตร ยาว 330 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 990 ตารางเมตร 

- - - 693,000 - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

58 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวังจะอาย 2  
หมูที่ 7 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 3 เมตร ยาว 153 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 459 ตารางเมตร 

- - - - 321,000 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

59 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวังจะอาย 1 หมูที่ 
7 เชื่อมถนนสายทุงรวง
ทอง หมูที่ 5 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 1,560 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 6,240 ตารางเมตร 

- 4,368,000 - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

60 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
วังจะอาย 4/1 (หนอง
แฟบ) หมูที่ 7 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 712 ตารางเมตร 

- - 500,000 - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

61 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
วังจะอาย 4/2 (หนอง
ชิม) หมูที่ 7 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 712 ตารางเมตร 

- - - 500,000 - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

62 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
วังจะอาย 4/3 (หนอง
กะพรุน) หมูที่ 7  

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 712 ตารางเมตร 

- - - - 500,000 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

63 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
พญาลาง 2 (หนองบวั - 
ดีไว) หมูที่ 8 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,600 ตารางเมตร 

1,120,000 - - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

64 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
พญาลาง 1 (วีระต)ิ หมู
ที่ 8 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 360 ตารางเมตร 

- 252,000 - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

65 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(โอเวอรเลย) สายหนา
วัดพญาลาง หมูที่ 8 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 5 เมตร ยาว 670 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 3,350 ตารางเมตร 

- - 1,340,000 - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

66 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
พญาลาง 4 (รัฐเอ้ือ
ราษฎร) หมูที่ 8 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 53 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 212 ตารางเมตร 

- - - 148,000 - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

67 โครงการปรับปรุงผิวทาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
สายเฉลิมพระเกียรติ 5 
(หนองออ - พญาลาง) 
หมูที่ 8 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 5 เมตร ยาว 960 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 4,800 ตารางเมตร 

- - - - 1,920,000 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

68 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
รอบหนองเสม็ด  หมูที่ 
9 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 5 เมตร ยาว 1,250 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 6,250 ตารางเมตร 

4,375,000 - - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

69 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
หนองแสง 3  หมูที่ 9 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 480 ตารางเมตร 

- 336,000 - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

70 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
หนองแสง 1  หมูที่ 9 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 459 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,836 ตารางเมตร 

- - 1,285,000 - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

71 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
เกาะตะบาก 3  (หนอง
แสง) หมูที่ 9 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 120 ตารางเมตร 

- - - 84,000 - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
เกาะตะบาก 4  (โรง
ทราย) หมูที่ 9 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 712 ตารางเมตร 

- - - - 500,000 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

73 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
สละเพ็ญจนัทร หมูที่ 9 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 712 ตารางเมตร 

- 500,000 - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

74 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ตะบาก 1/1 หมูที่ 9 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 290 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,160 ตารางเมตร 

- - 812,000 - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

75 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
เกาะตะบากรวมใจ หมูที่ 
9 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 230 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 920 ตารางเมตร 

- - - 644,000 - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

76 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทาระมาบน 11 (หนอง
เสม็ด) พรอมวางทอ
ระบายน้ำ หมูที่ 10 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 950 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 3,800 ตารางเมตร 
พรอมวางทอระบายน้ำ 
จำนวน 2 จุด 

2,750,000 - - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

77 โครงการกอสราง
ยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาระมา
บน 12 (เจริญวัฒนา
ไพศาล) หมูที่ 10 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 1,770 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 7,080 ตารางเมตร 
พรอมเสริมดินหนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร 

- 5,487,000 - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

78 โครงการกอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อม ซอย 4 ซอย 5 วัง
ไอแสน – ทุงไอไก หมูที่ 
10 

เพื่อใหมี
สะพานทีไ่ด
มาตรฐาน 

สะพานกวาง 6 เมตร ยาว 
20 เมตร 

- - 2,200,000 - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

79 โครงการกอสราง
ยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาระมา
บน 1 (หนองไอยาน) 
หมูที่ 10 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 485 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,940 ตารางเมตร
พรอมเสริมดินหนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร 

- - - 1,500,000 - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

80 โครงการกอสราง
ยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาระมา
บน 2 (ปรือไอนาค) หมู
ที่ 10 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 260 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,040 ตารางเมตร
พรอมเสริมดินหนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร 

- - - - 800,000 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

81 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รอบหนองหัวลาน หมูที่ 
10 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 712 ตารางเมตร 

- 500,000 - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

82 โครงการกอสราง
ยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาระมา
บน 3 (หนองไอวี) หมูที่ 
10 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 192 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 768 ตารางเมตรพรอม
เสริมดินหนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร พรอมวางทอระบายนำ้ 
จำนวน 4 จุด 

- - 650,000 - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

83 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทาระมาบน 4 (ทุงไอไก) 
หมูที่ 10 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 5 เมตร ยาว 1,755 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 8,775 ตารางเมตร 

- - - 6,143,000 - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

84 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทาระมาบน 7 (ตรอก
ยางแดง) หมูที่ 10 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 5 เมตร ยาว 142 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 710 ตารางเมตร 

- - - - 500,000 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

85 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทาระมาบน 8 (ทุงปรือ) 
หมูที่ 10 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 5 เมตร ยาว 142 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 710 ตารางเมตร 

- 500,000 - - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

86 โครงการปรับปรุงผิวทาง
แอสฟสทติกคอนกรีต 
สายทาระมาบน 9 (ทา
ระมาสามัคคี) หมูที่ 10 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 5 เมตร ยาว 825 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 4,125 ตารางเมตร 

- - 1,650,000 - - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

87 โครงการกอสราง
ยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาระมา
บน 13 (ทาทางเกวียน) 
หมูที่ 10 

เพื่อใหมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 192 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 768 ตารางเมตรพรอม
เสริมดินหนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

- - - 600,000 - 

ประชาชน
รอยละ 90 
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

88 โครงการพัฒนาพื้นที่
พรอมปรับปรุงภูมิทัศน
โดยรอบบริเวณอางเก็บ
น้ำหนองตะพอง หมูที่ 1 

เพื่อใหมี
สถานที่พักผอน
หยอนใจ 

กอสรางทางเดิน ทางจักรยาน 
ระยะทาง 1,000 เมตร ริม
หนองตะพอง พรอมอาคาร 
และปรับปรุงภูมิทัศน  

120,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - - - 

จำนวนผู
ไดรับ
ประโยชน
จากโครงการ 

ประชาชนมี
สถานที่
พักผอน
หยอนใจ 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

89 โครงการกอสรางประปา
หมูบานแบบผิวดินขนาด
ใหญ หมูที่ 1  

เพื่อให
ประชาชนมีนำ้
อุปโภคบริโภค 

กอสรางประปาหมูบานแบบ
ผิวดินขนาดใหญ จำนวน 1 
แหง 

4,300,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - - - 

จำนวน
ครัวเรือนที่
เขาถึงประปา 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

90 โครงการติดตั้งแผง
โซลารเซลลบนทุนลอย
น้ำในหนองตะพอง หมูที่ 
1 

เพื่ออนุรักษ
พลังงาน 

ติดตั้งแผงโซลารเซลลบนทุน
ลอยน้ำ จำนวน 1 แหง 

- - 
10,000,000 

(งบ พพ.) 
- - 

จำนวนไฟฟา
ที่ผลิตได 

ประหยัดคา
ไฟฟา
เพิ่มข้ึน 

กองชาง/
กรมพัฒนา
พลังงาน
ทดแทนฯ 

91 โครงการขุดสระนำ้สำนัก
สงฆพระบาทเขามะขาม 
หมูที่ 1 

เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ำ 

พื้นที่ไมนอยกวา 4,800 
ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 
หรือมีปริมาณการขุดดินไม
นอยกวา 24,000 ลูกบาศก
เมตร 

- - - 960,000 - 

พื้นที่กักเก็บ
น้ำเพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำใชอุปโภค
เพียงพอ 

กองชาง 

92 โครงการขุดลอกหนอง
ตะพอง หมูที่ 1 

เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ำ 

มีปริมาณการขุดดินไมนอย
กวา 225,000 ลูกบาศก
เมตร 

9,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - - - 

พื้นที่กักเก็บ
น้ำเพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำใชอุปโภค
เพียงพอ 

กองชาง 

93 โครงการติดตั้งโซลาร
เซลลระบบประปา
หมูบาน บานมะขาม หมู
ที่ 1  

เพื่ออนุรักษ
พลังงาน 

ติดตั้งโซลารเซลลระบบ
ประปาหมูบาน จำนวน 1 
แหง - - - - 

1,600,000 
(งบ พพ.) 

จำนวนไฟฟา
ที่ผลิตได 

ประหยัดคา
ไฟฟา
เพิ่มข้ึน 

กองชาง/
กรมพัฒนา
พลังงาน
ทดแทนฯ 

94 โครงการขุดลอกหนา
ฝายและปรับปรุง
ซอมแซมประตู ปด-เปด 
ระบายน้ำฝายคลองสุโข 
หมูที่ 3 

เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ำ 

ขุดลอกและซอมแซมฝาย 
จำนวน 1 แหง 

500,000 - - - - 

พื้นที่กักเก็บ
น้ำเพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำใชอุปโภค
เพียงพอ 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

95 โครงการขุดรองน้ำพรอม
วางทอระบายนำ้ คลอง
ทราย หมูที่ 3 

เพื่อปองกัน
อุทกภัย 

ขุดรองน้ำพรอมวางทอระบาย
น้ำ จำนวน 1 แหง 

- 100,000 - - - 

ปริมาณการ
ระบายน้ำ
เพิ่มมากข้ึน 

เพิ่มการ
ระบายน้ำ 

กองชาง 

96 โครงการกอสรางฝายน้ำ
ลน คลองสโุข หมูที่ 3 

เพื่ออนุรักษ
แหลงน้ำ 

กอสรางฝายน้ำลน จำนวน 1 
แหง 

- - 2,000,000 - - 

จำนวนพื้นที่
เก็บน้ำที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

97 โครงการติดตั้งโซลาร
เซลลระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 3 

เพื่ออนุรักษ
พลังงาน 

ติดตั้งโซลารเซลลระบบ
ประปาหมูบาน จำนวน 1 
แหง - - - 

1,600,000 
(งบ พพ.) 

- 

จำนวนไฟฟา
ที่ผลิตได 

ประหยัดคา
ไฟฟา
เพิ่มข้ึน 

กองชาง/
กรมพัฒนา
พลังงาน
ทดแทนฯ 

98 โครงการขยายเขต
ประปา หมูที่ 4 เชื่อมไป
ยัง หมูที่ 2 

เพื่อให
ประชาชนมีนำ้
อุปโภคบริโภค 

ขยายเขตประปาหมูบาน โดย
การวางทอ จำนวน 1 แหง 

200,000 - - - - 

จำนวน
ครัวเรือนที่
เขาถึงประปา 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

99 โครงการขุดลอก หนอง
ประมาณ บานทาหลวง
ลาง หมูที่ 4  

เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ำ 

ขนาดปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 42,000 ลูกบาศกเมตร 

- 1,700,000 - - - 

พื้นที่กักเก็บ
น้ำเพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำใชอุปโภค
เพียงพอ 

กองชาง 

100 โครงการติดตั้งโซลาร
เซลลระบบประปา
หมูบาน บานทาหลวง
ลาง หมูที่ 4 

เพื่ออนุรักษ
พลังงาน 

ติดตั้งโซลารเซลลระบบ
ประปาหมูบาน จำนวน 1 
แหง - - 

1,600,000 
(งบ พพ.) 

- - 

จำนวนไฟฟา
ที่ผลิตได 

ประหยัดคา
ไฟฟา
เพิ่มข้ึน 

กองชาง/
กรมพัฒนา
พลังงาน
ทดแทนฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

101 โครงการติดตั้งโซลาร
เซลลระบบประปา
หมูบาน บานทาหลวง 
หมูที่ 5 

เพื่ออนุรักษ
พลังงาน 

ติดตั้งโซลารเซลลระบบ
ประปาหมูบาน จำนวน 1 
แหง 

1,600,000 
(งบ พพ.) 

- - - - 

จำนวนไฟฟา
ที่ผลิตได 

ประหยัดคา
ไฟฟา
เพิ่มข้ึน 

กองชาง/
กรมพัฒนา
พลังงาน
ทดแทนฯ 

102 โครงการปรับปรุงและ
ขยายเขตทอประปา
หมูบาน หมูที่ 5 

เพื่อให
ประชาชนมีนำ้
อุปโภคบริโภค 

ปรับปรุงและขยายเขตทอ
ประปาหมูบาน จำนวน 1 
แหง - 200,000 - - - 

จำนวน
ครัวเรือนที่
เขาถึงประปา 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

103 โครงการขุดลอกสระน้ำ
หนองงาย หมูที่ 5 

เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ำ 

ขนาดปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 21,000 ลูกบาศกเมตร 

- - 850,000 - - 

พื้นที่กักเก็บ
น้ำเพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำใชอุปโภค
เพียงพอ 

กองชาง 

104 โครงการขุดลอกลำราง
สาธารณะ หมูที่ 5 

เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ำ 

ขนาดปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 21,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - 850,000 - 

พื้นที่กักเก็บ
น้ำเพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำใชอุปโภค
เพียงพอ 

กองชาง 

105 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบผิว
ดินขนาดใหญ หมูที่ 6 

เพื่อให
ประชาชนมีนำ้
อุปโภคบริโภค 

กอสรางระบบประปาหมูบาน
แบบผิวดนิขนาดใหญ จำนวน 
1 แหง 

4,300,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - - - 

จำนวน
ครัวเรือนที่
เขาถึงประปา 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

106 โครงการกอสรางฝายน้ำ
ลน คลองลี ่หมูที่ 6 

เพื่อให
ประชาชนมีนำ้
อุปโภคบริโภค 

กอสรางฝายน้ำลน จำนวน 1 
แหง 

- 
6,000,000 

(งบ ชป.) 
- - - 

จำนวนพื้นที่
เก็บน้ำที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

กองชาง/
กรม

ชลประทาน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

107 โครงการกอสรางเข่ือน
ปองกันตลิ่ง แมน้ำ
จันทบุรี หมูที่ 6 

เพื่อปองกันการ
กัดเซาะที่ดิน
ริมแมน้ำ 

กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง 
แมน้ำจันทบุรี จำนวน 1 แหง 

- - 
90,000,000 

(งบ ยผ.) 
- - 

ปองกันการ
กัดเซาะตลิ่ง
ได 

ปองกันการ
กันเซาะ 

กองชาง/
กรมโยธา 
ธิการและ 
ผังเมือง 

108 โครงการซอมแซมฝาย
คลองนางงาม หมูที่ 7 

เพื่อซอมแซม
ฝายใหมี
ประสิทธิภาพ
ข้ึน 

ซอมแซมฝาย จำนวน 1 แหง 

- 500,000 - - - 

จำนวนฝายที่
ไดรับการ
ซอมแซม 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

109 โครงการกอสรางทอ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม Box 
Culverts (อุโมงค
ระบายน้ำ) ซอยวงัจะ
อาย 4 หมูที่ 7 

เพื่อใหน้ำ
สามารถระบาย
ไดดีข้ึน 

กอสรางทอคอนกรีตเสริม
เหล็กสำเร็จรูป จำนวน 1 
แหง 

800,000 - - - - 

ปริมาณการ
ระบายน้ำ
เพิ่มมากข้ึน 

เพิ่มการ
ระบายน้ำ 

กองชาง 

110 โครงการกอสรางทอ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม Box 
Culverts (อุโมงค
ระบายน้ำ) ซอยปาแหวว 
หมูที่ 7  

เพื่อใหน้ำ
สามารถระบาย
ไดดีข้ึน 

กอสรางทอคอนกรีตเสริม
เหล็กสำเร็จรูป จำนวน 1 
แหง 

- 800,000 - - - 

ปริมาณการ
ระบายน้ำ
เพิ่มมากข้ึน 

เพิ่มการ
ระบายน้ำ 

กองชาง 

111 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมสถานีสูบน้ำ
ดวยไฟฟา บานวังจะ
อาย หมูที่ 7  

เพื่อปรับปรุงให
สถานีสบูนำ้มี
ประสิทธิภาพ
ข้ึน 

ปรับปรุงสถานสีูบน้ำดวย
ไฟฟา จำนวน 1 แหง 

- - 5,000,000 - - 

จำนวน
ครัวเรือนที่ได
ประโยชน
จากสถานฯี 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

112 โครงการติดตั้งโซลาร
เซลลระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 7 

เพื่ออนุรักษ
พลังงาน 

ติดตั้งโซลารเซลลระบบ
ประปาหมูบาน จำนวน 1 
แหง - - - 

1,600,000 
(งบ พพ.) 

- 

จำนวนไฟฟา
ที่ผลิตได 

ประหยัดคา
ไฟฟา
เพิ่มข้ึน 

กองชาง/
กรมพัฒนา
พลังงาน
ทดแทนฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

113 โครงการขุดลอกหนอง
เตาจีน หมูที่ 7 

เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ำ 

ขนาดปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 21,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - - 850,000 

พื้นที่กักเก็บ
น้ำเพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำใชอุปโภค
เพียงพอ 

กองชาง 

114 โครงการขุดลอกหนอง
ลำลิง หมูที่ 7 

เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ำ 

ขนาดปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 21,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - 850,000 - 

พื้นที่กักเก็บ
น้ำเพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำใชอุปโภค
เพียงพอ 

กองชาง 

115 โครงการขุดลอกรอง
ระบายน้ำซอยวังจะอาย 
1 หมูที่ 7 

เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ำ 

ขนาดปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 21,000 ลูกบาศกเมตร 

- - 850,000 - - 

พื้นที่กักเก็บ
น้ำเพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำใชอุปโภค
เพียงพอ 

กองชาง 

116 โครงการกอสรางเข่ือน
ปองกันตลิ่งริมแมนำ้
จันทบุรี หมูที่ 7 (บริเวณ
วัดบางจะอาย)  

เพื่อปองกันการ
กัดเซาะที่ดิน
ริมแมน้ำ 

กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง 
แมน้ำจันทบุรี ความยาว 
1,562 เมตร 

104,000,000 
(งบ ยผ.) 

- - - - 

ปองกันการ
กัดเซาะตลิ่ง
ได 

ปองกันการ
กันเซาะ 

กองชาง/
กรมโยธา 
ธิการและ 
ผังเมือง 

117 โครงการกอสรางเข่ือน
ปองกันตลิ่งริมแมนำ้
จันทบุรี บานพญาลาง 
หมูที่ 8 เชื่อมตอบานทา
ระมาบน หมูที่ 10  

เพื่อปองกันการ
กัดเซาะที่ดิน
ริมแมน้ำ 

กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง 
แมน้ำจันทบุรี ความยาว 800 
เมตร 

80,000,000 
(งบ ยผ.) 

- - - - 

ปองกันการ
กัดเซาะตลิ่ง
ได 

ปองกันการ
กันเซาะ 

กองชาง/
กรมโยธา 
ธิการและ 
ผังเมือง 

118 โครงการกอสรางประปา
หมูบานแบบผิวดินขนาด
ใหญ หมูที่ 8  

เพื่อให
ประชาชนมีนำ้
อุปโภคบริโภค 

กอสรางประปาหมูบานแบบ
ผิวดินขนาดใหญ จำนวน 1 
แหง 

4,300,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - - - 

จำนวน
ครัวเรือนที่
เขาถึงประปา 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

119 โครงการติดตั้งโซลาร
เซลลระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 8 

เพื่ออนุรักษ
พลังงาน 

ติดตั้งโซลารเซลลระบบ
ประปาหมูบาน จำนวน 1 
แหง - - - 

1,600,000 
(งบ พพ.) 

- 

จำนวนไฟฟา
ที่ผลิตได 

ประหยัดคา
ไฟฟา
เพิ่มข้ึน 

กองชาง/
กรมพัฒนา
พลังงาน
ทดแทนฯ 

120 โครงการขุดลอกสระน้ำ
หนองนางยอง หมูที่ 8 

เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ำ 

ขนาดปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 21,000 ลูกบาศกเมตร 

- - 850,000 - - 

พื้นที่กักเก็บ
น้ำเพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำใชอุปโภค
เพียงพอ 

กองชาง 

121 โครงการกอสรางทอ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม Box 
Culverts (อุโมงค
ระบายน้ำ) สายรอบ
หนองเสม็ด หมูที่ 9  

เพื่อใหน้ำ
สามารถระบาย
ไดดีข้ึน 

กอสรางทอคอนกรีตเสริม
เหล็กสำเร็จรูป จำนวน 1 
แหง 

800,000 - - - - 

ปริมาณการ
ระบายน้ำ
เพิ่มมากข้ึน 

เพิ่มการ
ระบายน้ำ 

กองชาง 

122 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมสถานีสูบน้ำ
ดวยไฟฟา บานหนองออ 
หมูที่ 9  

เพื่อปรับปรุงให
สถานีสบูนำ้มี
ประสิทธิภาพ
ข้ึน 

ปรับปรุงสถานสีูบน้ำ พรอม
วางทอสงน้ำ จำนวน 1 แหง 9,850,000 

(เงินอุดหนุน) 
- - - - 

จำนวน
ครัวเรือนที่ได
ประโยชน
จากสถานฯี 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

123 โครงการขุดลอกหนอง
เสม็ด บานหนองออ หมู
ที่ 9  

เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ำ 

ขนาดปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 42,000 ลูกบาศกเมตร 

- - 1,700,000 - - 

พื้นที่กักเก็บ
น้ำเพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำใชอุปโภค
เพียงพอ 

กองชาง 

124 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณโดยรอบ
หนองเสม็ด บานหนอง
ออ หมูที่ 9  

เพื่อใหมี
สถานที่พักผอน
หยอนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศนและกอสราง
ทางเดิน ทางจักรยาน
ระยะทาง 1,500 เมตร  - 

80,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - - 

จำนวนผู
ไดรับ
ประโยชน
จากโครงการ 

สิ่งแวดลอม
สะอาด 
สวยงาม  

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

125 โครงการติดตั้งโซลาร
เซลลระบบประปา
หมูบาน บานหนองออ 
หมูที่ 9  

เพื่ออนุรักษ
พลังงาน 

ติดตั้งโซลารเซลลระบบ
ประปาหมูบาน จำนวน 1 
แหง - - - 

1,600,000 
(งบ พพ.) 

- 

จำนวนไฟฟา
ที่ผลิตได 

ประหยัดคา
ไฟฟา
เพิ่มข้ึน 

กองชาง/
กรมพัฒนา
พลังงาน
ทดแทนฯ 

126 โครงการติดตั้งโซลาร
เซลลระบบประปา
หมูบาน บานทาระมา 
หมูที่ 10 

เพื่ออนุรักษ
พลังงาน 

ติดตั้งโซลารเซลลระบบ
ประปาหมูบาน จำนวน 1 
แหง 

1,600,000 
(งบ พพ.) 

- - - - 

จำนวนไฟฟา
ที่ผลิตได 

ประหยัดคา
ไฟฟา
เพิ่มข้ึน 

กองชาง/
กรมพัฒนา
พลังงาน
ทดแทนฯ 

127 โครงการติดตั้งโซลาร
เซลล สถานสีูบน้ำดวย
ไฟฟา พี 7 หมูที่ 10 

เพื่ออนุรักษ
พลังงาน 

ติดตั้งโซลารเซลลสถานีสบูนำ้
ดวยไฟฟา จำนวน 1 แหง 

- 
9,000,000 

(งบ พพ.) 
- - - 

จำนวนไฟฟา
ที่ผลิตได 

ประหยัดคา
ไฟฟา
เพิ่มข้ึน 

กองชาง/
กรมพัฒนา
พลังงาน
ทดแทนฯ 

128 โครงการกอสรางเข่ือน
กันตลิ่ง แมนำ้จันทบุรี 
หมูที่ 10 

เพื่อไมให
สูญเสียที่ดินริม
แมน้ำ 

กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง 
แมน้ำจันทบุรี จำนวน 1 แหง 

- - 
90,000,000 

(งบ ยผ.) 
- - 

ปองกันการ
กัดเซาะตลิ่ง
ได 

ปองกันการ
กันเซาะ 

กองชาง/
กรมโยธาฯ 

 

129 โครงการปรับปรุงและ
ขยายระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 10 

เพื่อให
ประชาชนมีนำ้
อุปโภคบริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา และ
ขยายเขตประปาหมูบาน 
จำนวน 1 แหง - - - 1,000,000 - 

จำนวน
ครัวเรือนที่
เขาถึงประปา 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

130 โครงการขุดลอกสระ
หนองไอยาน หมูที่ 10 

เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ำ 

ขนาดปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 21,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - - 850,000 

พื้นที่กักเก็บ
น้ำเพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำใชอุปโภค
เพียงพอ 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

131 โครงการขุดลอกสระ
สะพานตาเมือง 1 หมูที่ 
10 

เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ำ 

ขนาดปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 21,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - 850,000 - 

พื้นที่กักเก็บ
น้ำเพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำใชอุปโภค
เพียงพอ 

กองชาง 

132 โครงการขุดลอกและ
ขยายสระสะพานตา
เมือง 2 หมูที่ 10 

เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ำ 

ขนาดปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 42,000 ลูกบาศกเมตร 

- - 1,700,000 - - 

พื้นที่กักเก็บ
น้ำเพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำใชอุปโภค
เพียงพอ 

กองชาง 

133 โครงการติดตั้งโซลาร
เซลล ไฟฟาสองสวาง
รอบสระหนองหัวลาน 
หมูที่ 10 

เพื่อใหมีไฟฟา
สองสวาง เพิ่ม
ความปลอดภัย 

ติดตั้งเสาไฟสองสวาง พรอม
โซลารเซลล จำนวน 1 แหง 

- 300,000 - - - 

จำนวนผู
ไดรับ
ประโยชน
จากโครงการ 

ประชาชนมี
แหลง
พักผอน
หยอนใจที่
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองและพ้ืนที่ชนบทใหมีความเหมาะสมสำหรับอยูอาศัยและพักผอน ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ดานสงัคม 
 2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและสังคม 
 2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูน
ความรูผูปฏิบตัิงานในระบบ
การแพทยฉุกเฉิน 

เพื่อใหผูอบรมมี
ศักยภาพมากข้ึน 

1 คร้ัง/ป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

จำนวนผูไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ 

ผูอบรมมีความรู
ความเขาใจใน
การปฏิบัติงาน
มากข้ึน 

สำนักปลัด 

2 โครงการฝกอบรมใหความรูดาน
ความปลอดภัยในการทำงาน
สำหรับบุคลากรในสำนักงาน
และสถานศึกษา 

เพื่อใหผูอบรมมีความรู
ความเขาใจในการ
ปองกันยับยัง้ภัยมากข้ึน 

1 คร้ัง/ป 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

จำนวนผูไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ 

ผูอบรมมีความรู
ความเขาใจใน
การปองกันยับยัง้
ภัยมากข้ึน 

สำนักปลัด 

3 โครงการเฝาระวังชวยเหลือผูที่
เจ็บปวยฉุกเฉินและประสบ
อุบัติเหตุ 

เพื่อจัดตั้งดานใหความ
ชวยเหลือประชาชนชวง
เทศกาล 

1 คร้ัง/ป 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

จำนวนผูไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
การชวยเหลือ
อยางรวดเร็ว 

สำนักปลัด 

4 โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพบิัติประจำองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

เพื่อใหผูอบรมมี
ศักยภาพมากข้ึน 

1 คร้ัง/ป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จำนวนผูไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ 

ผูอบรมมีความรู
ความเขาใจใน
การปฏิบัติงาน
มากข้ึน 

สำนักปลัด 

5  โครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อใหผูอบรมมี
ศักยภาพมากข้ึน 

1 คร้ัง/ป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จำนวนผูไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ 

ผูอบรมมีความรู
ความเขาใจใน
การปฏิบัติงาน
มากข้ึน 

สำนักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองและพ้ืนที่ชนบทใหมีความเหมาะสมสำหรับอยูอาศัยและพักผอน ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ดานสงัคม 
 2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและสังคม 

 2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรอยดวงใจหวงใย
ผูสูงอาย ุ

เพื่อสงเสริมกิจกรรม
ผูสูงอาย ุ

1 คร้ัง/ป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จำนวนผูไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ 

ผูสูงอายไุดรับการ
สงเสริมพัฒนา 

สำนักปลัด 

2 โครงการฝกอบรมสงเสริมกลุม
อาชีพ 

เพื่อสงเสริมอาชีพให
ประชาชน 

1 คร้ัง/ป 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จำนวนผูไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
รายไดเพิ่มมาก
ข้ึน 

สำนักปลัด 

3 โครงการอบรมสัมมนาเพิ่ม
ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน 

1 คร้ัง/ป 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จำนวนผูไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ 

คณะกรรมการ
ชุมชนมีศักยภาพ
มากข้ึน 

สำนักปลัด 

4 อุดหนุนกลุมสตรีอาสาพัฒนา 
เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
กลุมสตรีอาสาพฒันา 

1 คร้ัง/ป 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

อุดหนุนไดตาม
เปาหมาย 

กลุมสตรีไดรับ
การสงเสริม
พัฒนา 

สำนักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองและพ้ืนที่ชนบทใหมีความเหมาะสมสำหรับอยูอาศัยและพักผอน ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ดานสงัคม 
 2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและสังคม 

 2.3 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ เพื่อสนับสนุนเบี้ยยงัชีพ
ผูสูงอาย ุ

12 คร้ัง/ป 9,900,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

9,900,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

9,900,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

9,900,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

9,900,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

จายเบีย้ไดตรง
ตามกำหนด 

ผูสูงอายุมีรายได
เพิ่มมากข้ึน 

สำนักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อสนับสนุนเบี้ยยงัชีพ
ผูพิการ 

12 คร้ัง/ป 1,900,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

1,900,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

1,900,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

1,900,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

1,900,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

จายเบีย้ไดตรง
ตามกำหนด 

ผูพิการมีรายได
เพิ่มมากข้ึน 

สำนักปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อสนับสนุนเบี้ยยงัชีพ
ผูปวยเอดส 

12 คร้ัง/ป 200,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

200,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

200,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

200,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

200,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

จายเบีย้ไดตรง
ตามกำหนด 

ผูปวยเอดสมี
รายไดเพิ่มมาก
ข้ึน 

สำนักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองและพ้ืนที่ชนบทใหมีความเหมาะสมสำหรับอยูอาศัยและพักผอน ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ดานสงัคม 
 3. ยุทธศาสตรดานสาธารณสขุ และสิ่งแวดลอม 
 3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงคและควบคุม
ไขเลือดออก 

เพื่อปองกันโรค
ไขเลือดออก 

1 คร้ัง/ป 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

จำนวนผูไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ 

โรคไขเลือดออก
ลดลงหรือหมดไป 

สำนักปลัด 

2 โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 

เพื่อปองกันโรค 
พิษสุนัขบา 

1 คร้ัง/ป 100,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

100,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

100,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

100,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

100,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

จำนวนผูไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ 

โรคพิษสุนัขบา
ลดลงหรือหมดไป 

สำนักปลัด 

3 โครงการอาหารสะอาด รสชาติ
อรอย 

เพื่อสงเสริมให
รานอาหารตระหนักถึง
ความสะอาด 

1 คร้ัง/ป 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

จำนวนผูไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ 

รานอาหารถูก
สุขลักษณะมาก
ข้ึน 

สำนักปลัด 

4 โครงการชุมชนรักษสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมสิ่งแวดลอม
ใหสวยงาม 

1 คร้ัง/ป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

สิ่งแวดลอม
สะอาด สวยงาม 

สิ่งแวดลอม
สะอาด สวยงาม  

สำนักปลัด 

5 อุดหนุน อสม. ประจำหมูบาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 

อุดหนุน 10 
หมูบาน 

หมูบานละ 
20,000 บาท 

200,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

200,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

200,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

200,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

200,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

อุดหนุนไดตาม
เปาหมาย 

หมูบานมี
งบประมาณใช
ขับเคลื่อน
โครงการ 

สำนักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองและพ้ืนที่ชนบทใหมีความเหมาะสมสำหรับอยูอาศัยและพักผอน ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 3. ยุทธศาสตรดานสาธารณสขุ และสิ่งแวดลอม 

 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อถังขยะ เพื่อใหมีถังขยะบริการ
ประชาชน 

1 คร้ัง/ป 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

หมูบาน พืน้ที่
สาธารณะและริม
ถนนสะอาดข้ึน 

หมูบาน พืน้ที่
สาธารณะและริม
ถนนสะอาดข้ึน 

สำนักปลัด 

2 โครงการธนาคารขยะชุมชน เพื่อสงเสริมการคัดแยก
ขยะ 

1 คร้ัง/ป 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

หมูบาน พืน้ที่
สาธารณะและริม
ถนนสะอาดข้ึน 

หมูบาน พืน้ที่
สาธารณะและริม
ถนนสะอาดข้ึน 

สำนักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองและพ้ืนที่ชนบทใหมีความเหมาะสมสำหรับอยูอาศัยและพักผอน ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 3. ยุทธศาสตรดานสาธารณสขุ และสิ่งแวดลอม 

 3.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรักน้ำ รักปา รักษา
แผนดิน 

เพื่อสงเสริมสิ่งแวดลอม
ใหสวยงาม 

1 คร้ัง/ป 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ภูมิทัศนสะอาด 
สวยงามข้ึน  

ภูมิทัศนสะอาด 
สวยงามข้ึน  

สำนักปลัด 

2 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน
สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม
เมืองใหม 

เพื่อสงเสริมสิ่งแวดลอม
ใหสวยงาม 

1 คร้ัง/ป 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ภูมิทัศนสะอาด 
สวยงามข้ึน  

ภูมิทัศนสะอาด 
สวยงามข้ึน  

สำนักปลัด 

3 โครงการปรับปรุงภูมทิัศนสนาม
กีฬาเทศบาลตำบลมะขามเมือง
ใหม 

เพื่อสงเสริมสิ่งแวดลอม
ใหสวยงาม 

1 คร้ัง/ป 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ภูมิทัศนสะอาด 
สวยงามข้ึน  

ภูมิทัศนสะอาด 
สวยงามข้ึน  

สำนักปลัด 

4 โครงการปรับปรุงภูมทิัศนตลาด
กลางเทศบาลตำบลมะขามเมือง
ใหม 

เพื่อสงเสริมสิ่งแวดลอม
ใหสวยงาม 

1 คร้ัง/ป 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ภูมิทัศนสะอาด 
สวยงามข้ึน  

ภูมิทัศนสะอาด 
สวยงามข้ึน  

สำนักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองและพ้ืนที่ชนบทใหมีความเหมาะสมสำหรับอยูอาศัยและพักผอน ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ดานสงัคม 
 4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการศึกษาดูงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา 

เพื่อใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความรูเพิ่มมากข้ึน 

1 คร้ัง/ป 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูเพ่ิม
มากข้ึน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูเพ่ิม
มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

2 อุดหนุนศูนยเยาวชนตำบล
มะขาม 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
ศูนยเยาวชน 

1 คร้ัง/ป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

อุดหนุนไดตาม
เปาหมาย 

เยาวชนไดรับการ
สงเสริมพัฒนา 

กอง
การศึกษา 

3 คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณการ
เรียนการสอนและเคร่ือง
เลนใหเด็กไดรับการ
พัฒนา 

70 คน  
(อัตราคนละ 
1,700 บาท) 

119,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

119,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

119,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

119,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

119,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

เด็กไดรับการ
พัฒนาจากอุปกรณ
การเรยีนการสอน
และเครื่องเลน 

เด็กไดรับการ
พัฒนาจากอุปกรณ
การเรยีนการสอน
และเครื่องเลน 

กอง
การศึกษา 

4 คาหนังสือเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีหนังสือ
เสรมิประสบการณเรียนรู 
ท่ีมีความหลากหลาย และ
เพียงพอเหมาะสมตอการ
จัดประสบการณใน
หองเรียน 

70 คน 
(อัตราคนละ 
200 บาท) 

14,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

14,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

14,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

14,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

14,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

ผูเรียนมีหนังสือ
เรียนเพียงพอตอ
การจัดการประ
ประสบการณใน
หองเรียน 

เด็กปฐมวัยไดรับ
การพัฒนาจาก
คูมือการเรียนการ
สอน 

กอง
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 คาอุปกรณการเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีอุปกรณ
การเรยีนท่ีจำเปนตองใช
ในการเรียนการสอนได
ตามความตองการ
เหมาะสมกับผูเรียนในแต
ละชวงอาย ุ

70 คน 
(อัตราคนละ 
200 บาท) 

14,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

14,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

14,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

14,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

14,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

ผูเรียนมีอุปกรณ
การเรียนที่จำเปน
ไวใชเหมาะสม
ครบทุกคน 

ผูเรียนมีอุปกรณ
การเรียนที่จำเปน
ไวใช 

กอง
การศึกษา 

6 คาเคร่ืองแบบนักเรียน เพื่อใหผูเรียนมี
เคร่ืองแบบนักเรียนสวม
ใสเพียงพอ  

70 คน 
(อัตราคนละ 
300 บาท) 

21,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

21,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

21,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

21,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

21,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

ผูเรียนมี
เคร่ืองแบบ
นักเรียนอยาง
นอยคนละ 1 ชุด 

ผูเรียนมี
เคร่ืองแบบ
นักเรียนสวมใส 

กอง
การศึกษา 

7 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

70 คน 
(อัตราคนละ 
430 บาท) 

30,100 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

30,100 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

30,100 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

30,100 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

30,100 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

ผูเรียนไดรวม
กิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการครบ
ทุกคน 

ผูเรียนไดรวม
กิจกรรมสงเสริม
การพัฒนาการ 

กอง
การศึกษา 

8 คาอาหารเสริม (นม)  เพื่อสนับสนุนเด็ก
นักเรียนใหไดรับการ
พัฒนาที่ดีข้ึน 

100% 
500,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

500,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

500,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

500,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

500,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

เด็กนักเรียนไดรับ
อาหารเสริม (นม)
อยางพอเพียง
และทั่วถึง 

เด็กไดการ
สนับสนนุใหได
การพัฒนาอยาง
ทั่วถึง 

กอง
การศึกษา 

9 คาอาหารกลางวนันักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เพื่อสนับสนุนเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใหไดรับ
การพัฒนาอยางทั่วถึง 

100% 
480,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

480,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

480,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

480,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

480,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

เด็กไดรับอาหาร
กลางวันอยาง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

เด็กไดการ
สนับสนนุใหไดรับ
การพัฒนาอยาง
ทั่วถึง 

กอง
การศึกษา 

10 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั
โรงเรียนวัดวังจะอาย 

อุดหนุนโรงเรียนวัดวังจะ
อาย สำหรับเปน
คาอาหารกลางวนัเด็ก 
ป.1 - ป.6 

100% 
950,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

950,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

950,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

950,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

950,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

เด็กไดรับอาหาร
กลางวันอยาง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

เด็กไดการ
สนับสนนุใหไดรับ
การพัฒนาอยาง
ทั่วถึง 

กอง
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เพื่อใหเด็กนักเรียนมี
ความเขาใจในการเตรียม
ความพรอมกอนเขา
เรียน 

70 คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

เด็กนักเรียนมี
ความเขาใจใน
การเตรียมความ
พรอมกอนเขา
เรียน 

เด็กนักเรียนมี
ความเขาใจใน
การเตรียมความ
พรอมกอนเขา
เรียน 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการนิทรรศการผลงาน
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 

เพื่อใหเด็กนักเรียนมี
ความภาคภูมิใจใน
ความสำเร็จของตนเอง 

7๐ คน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

เด็กนักเรียนมี
ความภาคภูมิใจ
ในความสำเร็จ
ของตนเอง 

เด็กนักเรียนมี
ความภาคภูมิใจ
ในความสำเร็จ
ของตนเอง 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการเยี่ยมบานเด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 

เพื่อใหทราบถึง
พฤติกรรมของเด็ก
นักเรียนเมื่ออยูกับ
ครอบครัวที่บาน 

70 คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

จำนวนครอบครัว
นักเรียนที่เขา
เยี่ยม 

ทราบถึง
พฤติกรรมของ
เด็กนักเรียนเมื่อ
อยูกับครอบครัว 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการเรียนรูสูโลกกวางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
มะขามเมืองใหม 

เพื่อ ใหเด็กนักเรียนได
พัฒนาความรูจากแหลง
เรียนรูนอกสถานที่เรียน 

70  คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

เด็กนักเรียนได
พัฒนาความรูจาก
แหลงเรียนรูนอก
สถานที่เรียน 

เด็กนักเรียนได
พัฒนาความรูจาก
แหลงเรียนรูนอก
สถานที่เรียน 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองและพ้ืนที่ชนบทใหมีความเหมาะสมสำหรับอยูอาศัยและพักผอน ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ดานสงัคม 

4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวันเด็กแหงชาต ิ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ ใหเด็กไดรับ
ความรู และการ
แสดงออก 

1 คร้ัง/ป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

เด็กไดรับการ
พัฒนาและ มี
สวนรวมในการ
จัดกิจกรรม 

เด็กไดรับการ
พัฒนาและ มสีวน
รวมในการจัด
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการกีฬาตานยาเสพติด เพื่อสนับสนุนจัดการ
แขงขันกีฬาระดับตำบล 

1 คร้ัง/ป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ประชาชนมีสวน
รวมในการ
แขงขันกีฬาตาน 
ยาเสพติด 

ประชาชนมีสวน
รวมในการ
แขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุ และสามเณรภาคฤดู
รอน 

เพื่อจัดงานและสงเสริม
ประเพณีทางศาสนา  

1 คร้ัง/ป 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

ประชาชนมีสวน
รวมสงเสริม
กิจกรรมประเพณี
ทางศาสนา 

ประชาชนมีสวน
รวมสงเสริม
กิจกรรมประเพณี
ทางศาสนา 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการบวชชีพราหมณ เพื่อจัดงานและสงเสริม
ประเพณีทางศาสนา 

1 คร้ัง/ป 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

ประชาชนมีสวน
รวมสงเสริม
กิจกรรมประเพณี
ทางศาสนา 

ประชาชนมีสวน
รวมสงเสริม
กิจกรรมประเพณี
ทางศาสนา 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการแหเทียนเขาพรรษา เพื่อจัดงานและสงเสริม
ประเพณีทางศาสนา 

1 คร้ัง/ป 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

ประชาชนมีสวน
รวมสงเสริม
กิจกรรมประเพณี
ทางศาสนา 

ประชาชนมีสวน
รวมสงเสริม
กิจกรรมประเพณี
ทางศาสนา 

กอง
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการวันออกพรรษา เพื่อสืบสานประเพณไีทย
และใหประชาชนเห็นถึง
ความสำคัญ 

1 คร้ัง/ป 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

ประชาชนมีสวน
รวมสงเสริม
กิจกรรมประเพณี
ทางศาสนา 

ประชาชนมีสวน
รวมสงเสริม
กิจกรรมประเพณี
ทางศาสนา 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
จากใจพี่สอนนอง 

เพื่อถายทอดความรูดาน
ดนตรีไทยใหนอง ๆ 
เยาวชน 

1 คร้ัง/ป 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

นองเยาวชนมี
ความรูดานดนตรี
ไทย 

นองเยาวชนมี
ความรูดานดนตรี
ไทย 
 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการสงเสริม
ศิลปะการแสดงพื้นบาน 

เพื่อสืบสานประเพณไีทย
และใหประชาชนเห็นถึง
ความสำคัญ 

1 คร้ัง/ป 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

ประชาชนไดรวม
สืบสานและมี
สวนรวมในการ
จัดกิจกรรม 

ไดสืบสาน
ประเพณไีทยและ
ใหประชาชนเห็น
ถึงความสำคัญ 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการสงเสริมภูมิปญญา
ทองถ่ิน (การประดษิฐกระทง
จากวัสดธุรรมชาติ) 

เพื่อสงเสริมใหประชาชน
ประดิษฐกระทงจากวัสดุ
ธรรมชาติที่หาไดจาก
พื้นที ่

1 คร้ัง/ป 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

ประชาชน
ประดิษฐกระทง
จากวัสดุ
ธรรมชาติที่หาได
ในพื้นที ่

ประชาชน
ประดิษฐกระทง
จากวัสดุ
ธรรมชาติที่หาได
ในพื้นที ่

กอง
การศึกษา 

10 โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อจัดงานและสงเสริม
ประเพณีทางศาสนา 

1 คร้ัง/ป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ประชาชนมีสวน
รวมสงเสริม
กิจกรรมประเพณี
ทางศาสนา 

ประชาชนมีสวน
รวมสงเสริม
กิจกรรมประเพณี
ทางศาสนา 

กอง
การศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองและพ้ืนที่ชนบทใหมีความเหมาะสมสำหรับอยูอาศัยและพักผอน ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ดานสงัคม 
 4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการตอเติมอาคาร (หลัง
เกา) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม 
หมูที่ 7 

เพื่อใหสวยงามปลอดภัย 
หรือเพิ่มพื้นที่การใชสอย 

ตอเติมอาคาร
ใหมีปริมาณ
พื้นที่ไมนอย
กวา 69 ตร.ม. 
 

270,000 - - - - 

อาคารศพด. ไดรับ
การปรับปรุงตาม
มาตรฐาน 
เหมาะสม และ
ถูกตอง 

อาคารศพด. ไดรับ
การปรับปรุงตาม
มาตรฐาน 
เหมาะสม และ
ถูกตอง 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลน
สรางปญญา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม 
หมูที่ 7 

เพื่อใหสวยงามปลอดภัย 
หรือเพิ่มพื้นที่การใชสอย 

1 คร้ัง 

- - 50,000 - - 

สนามเด็กเลนไดรับ
การปรับปรุงตาม
มาตรฐาน 
เหมาะสม และ
ถูกตอง 

สนามเด็กเลนของ
เทศบาลตำบล
มะขามเมืองใหม
ไดรับการปรับปรุง
และตอเติม 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 

3 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสอง
สวางภายในสนามกีฬาและ
ระบบรดนำ้สนามฟตุบอล 
พรอมปรับปรุงหองพักนักกีฬา
และหองน้ำ หมูที่ 1 

เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา 
เทศบาลตำบลมะขาม
เมืองใหมใหไดมาตรฐาน 

1 แหง 

13,400,000 
(งบ กพล.) 

- - - - 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
ใชสถานที่ออก
กำลังกาย 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใชสถานที่ออก
กำลังกาย 

กอง
การศึกษา/

กรมพล
ศึกษา/ 
กองชาง 

4 โครงการกอสรางสระวายนำ้ 
เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม 
หมูที่ 1 

เพื่อใหเด็กและเยาวชน
ทุกคนมีทักษะการวาย
น้ำ  สามารถชวยเหลือ
ตนเองใหปลอดภัยใน
การรวมกิจกรรมทางน้ำ 

1 แหง 

- - - - 10,000,000 

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะการวายน้ำ 
สามารถชวยเหลือ
ตนเองใหปลอดภยั
ในการรวม
กิจกรรมทางน้ำ 

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะการวายน้ำ  
สามารถชวยเหลือ
ตนเองใหปลอดภยั
ในการรวม
กิจกรรมทางน้ำ 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางสนามกีฬาฟตุ
ซอลหนองตะพอง เทศบาล
ตำบลมะขามเมืองใหม หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนมสีนาม
ใชในการออกกำลังกาย
และเลนกีฬา 

1 แหง 

- - - - 3,500,000 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการพักผอน
และออกกำลัง
กายเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการพักผอน
และออกกำลัง
กายเพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 

6 โครงการกอสรางสนามกีฬาฟตุ
ซอล หมูที่ 1 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมกีฬา 1 แหง 

1,000,000 - - - - 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการพักผอน
และออกกำลัง
กายเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการพักผอน
และออกกำลัง
กายเพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 

7 โครงการกอสรางสนามกีฬาฟตุ
ซอล หมูที่ 3 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมกีฬา 1 แหง 

- 1,000,000 - - - 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการพักผอน
และออกกำลัง
กายเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการพักผอน
และออกกำลัง
กายเพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 

8 โครงการกอสรางสนามกีฬาฟตุ
ซอล หมูที่ 5 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมกีฬา 1 แหง 

- - 1,000,000 - - 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการพักผอน
และออกกำลัง
กายเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการพักผอน
และออกกำลัง
กายเพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 

9 โครงการกอสรางสนามกีฬาฟตุ
ซอล หมูที่ 6 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมกีฬา 1 แหง 

- - - 1,000,000 - 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการพักผอน
และออกกำลัง
กายเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการพักผอน
และออกกำลัง
กายเพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 

10 โครงการปรับปรุงพื้นสนามกีฬา
หนาศาลาประชาคมหมูบาน หมู
ที่ 6 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมกีฬา 1 แหง 
- - - - 500,000 

สนามกีฬาไดรับ
การปรับปรุงใหดี
ข้ึน 

สนามกีฬาไดรับ
การปรับปรุงใหดี
ข้ึน 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการกอสรางสนามกีฬาฟตุ
ซอล หมูที่ 7 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมกีฬา 1 แหง 

- - - - 1,000,000 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการพักผอน
และออกกำลัง
กายเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการพักผอน
และออกกำลัง
กายเพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 

12 โครงการกอสรางสนามกีฬา
ฟุตบอลหญาเทียม พรอมโดม 
บานพญาลาง หมูที่ 8 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมกีฬา 1 แหง 

- - - 3,600,000 - 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการพักผอน
และออกกำลัง
กายเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการพักผอน
และออกกำลัง
กายเพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 

13 โครงการกอสรางโดมสนามกีฬา
ฟุตซอล บานหนองออลาง หมูที ่
9  

เพื่อสงเสริมกิจกรรมกีฬา 1 แหง 

- - 2,560,000 - - 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการพักผอน
และออกกำลัง
กายเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการพักผอน
และออกกำลัง
กายเพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 

14 โครงการกอสรางสนามกีฬาฟตุ
ซอล หมูที่ 10 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมกีฬา 1 แหง 

- 1,000,000 - - - 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการพักผอน
และออกกำลัง
กายเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการพักผอน
และออกกำลัง
กายเพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองและพ้ืนที่ชนบทใหมีความเหมาะสมสำหรับอยูอาศัยและพักผอน ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ดานสงัคม 
 5. ยุทธศาสตรดานการบริหารงานทั่วไป 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเทศบาลตำบลมะขาม
เมืองใหมปลอดทุจริตและ
ประชาชนรูกฎหมาย 

เพื่อใหเทศบาลเปน
องคกรที่มีคุณภาพ และ
ปลอดทุจริตมากข้ึน 

1 คร้ัง/ป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จำนวนผูไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ 

เทศบาลปลอด
การทุจริตและ
ประชาชนรู
กฎหมายมากข้ึน 

สำนักปลัด 

2 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อใหเทศบาลเปน
องคกรที่มีคุณภาพ และ
เขาถึงไดงายมากข้ึน 

1 คร้ัง/ป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

จำนวนผูไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนเขาถึง
เทศบาลเพิ่มข้ึน 

สำนักปลัด 

3 โครงการอบรมวินัยพนักงาน
เทศบาล 

เพื่อใหบุคลากรของ
เทศบาลมีศักยภาพ และ
มีวินัยมากข้ึน 

1 คร้ัง/ป 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

จำนวนผูไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ 

พนักงานมีวินัย
เพิ่มข้ึน 

สำนักปลัด 

4 โครงการฝกอบรมสัมมนา
บุคลากร ผูบริหาร พนักงานจาง 
ลูกจาง และผูที่เก่ียวของ  

เพื่อใหบุคลากรของ
เทศบาลมีศักยภาพ และ
ความรูมากข้ึน 

1 คร้ัง/ป 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

จำนวนผูไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ 

บุคลากรของ
เทศบาลมี
ศักยภาพมากข้ึน 

สำนักปลัด 

5 โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรฝายบริหาร ฝายนติิ
บัญญัติ และกลุมองคกร 

เพื่อใหบุคลากรของ
เทศบาลมีศักยภาพ และ
ความรูมากข้ึน 

1 คร้ัง/ป 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จำนวนผูไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ 

บุคลากรของ
เทศบาลมี
ศักยภาพมากข้ึน 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการจัดทำผลการ
ปฏิบัติงานประจำป 

เพื่อจัดทำผลการ
ปฏิบัติงานประจำปของ
เทศบาลใหประชาชน
ทราบ 

1 คร้ัง/ป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ประชาชนทราบ
ผลการปฏิบัติงาน
ประจำป 

ประชาชนทราบ
ผลการปฏิบัติงาน
ประจำป 

สำนักปลัด 

7 โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย เพื่อใหสถานที่ราชการ
สะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอย 

1 คร้ัง/ป 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

สถานที่ราชการ
สะอาด เปน
ระเบียบเรียบรอย 

สถานที่ราชการ
สะอาด เปน
ระเบียบเรียบรอย 

สำนักปลัด 

8 โครงการชุมชนนาอยู หมูบาน
นามอง 

เพื่อใหหมูบาน ชุมชน
สะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอย 

1 คร้ัง/ป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

หมูบาน ชุมชน
สะอาด เปน
ระเบียบเรียบรอย 

หมูบาน ชุมชน
สะอาด เปน
ระเบียบเรียบรอย 

สำนักปลัด 

9 โครงการจัดทำแผนพฒันา
ทองถ่ิน 

เพื่อจัดประชุมทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

1 คร้ัง/ป 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

เทศบาลทราบ
ความตองการ
ของประชาชน 

แผนพัฒนา
ทองถ่ินมาจาก
ความตองการ
ของประชาชน 

สำนักปลัด 

10 โครงการจัดทำแผนที่ภาษ ี เพื่อใหเทศบาลมี
ฐานขอมูลเพื่อจัดเก็บ
ภาษีที่ดิน ฯ 

1 คร้ัง/ป 
300,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

จำนวนขอมูลที่
สำรวจ 

เทศบาลมีรายได
จากการจัดเก็บ
ภาษีมากข้ึน 

กองคลัง 

11 อุดหนุนศูนยอำนวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพตดิ
จังหวัดจันทบุรี (ศอ.ปส.จ.
จันทบุรี) 

เพื่อสนับสนุนโครงการ
ของศอ.ปส.จ.จันทบุรี 

1 คร้ัง/ป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

อุดหนุนไดตาม
เปาหมาย 

ศอ.ปส.จ.จันทบุรี 
มีงบประมาณเพิ่ม
มากข้ึน 

สำนักปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

คอมพิวเตอรสำหรับ

สำนักงาน (ตามมาตรฐาน

ของไอซีที)  
17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 

สำนักปลัด 

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เคร่ืองสำรองไฟฟา 800 
VA (ตามมาตรฐานของไอซี
ที) 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
สำนักปลัด 

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เคร่ืองพิมพมัลติฟงกชั่น
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (ตามมาตรฐาน
ของไอซีที) 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 

สำนักปลัด 

4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (ตาม
มาตรฐานของไอซีที) 700 700 700 700 700 

สำนักปลัด 

5 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ) 

5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 

สำนักปลัด 

(แบบ ผ.03) 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน ตูเอกสารบานเลื่อน (หนา
กวาง 150 ซม. ยาว 45.7 
ซม. สูง 90 ซม. มีแผนชัน้ 
2 แผนปรับระดับได ) 

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 

สำนักปลัด 

7 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 
30,000 บีทียู 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ) 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 

สำนักปลัด 

8 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว 

ตูเย็น 13 คิวบิกฟุต 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ) 

18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 

สำนักปลัด 

9 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว 

เตาอบไมโครเวฟ 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ) 

9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 

สำนักปลัด 

10 แผนงานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

คอมพิวเตอรสำหรับ
สำนักงาน (ตามมาตรฐาน
ของไอซีที) 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 

กองคลัง 

11 แผนงานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เคร่ืองสำรองไฟฟา 800 
VA (ตามมาตรฐานของไอซี
ที) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

กองคลัง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 แผนงานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เคร่ืองพิมพมัลติฟงกชั่น
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (ตามมาตรฐาน
ของไอซีที) 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 

กองคลัง 

13 แผนงานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (ตาม
มาตรฐานของไอซีที) 700 700 700 700 700 

กองคลัง 

14 แผนงานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ) 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 

กองคลัง 

15 แผนงานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน ตูเอกสารบานเลื่อน (หนา
กวาง 150 ซม. ยาว 45.7 
ซม. สูง 90 ซม. มีแผนชัน้ 
2 แผนปรับระดับได ) 

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 

กองคลัง 

16 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถยนตตรวจการณ แบบ
ขับเคลื่อน 4 ลอ 
เคร่ืองยนตดีเซล 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ) 

1,664,000 1,664,000 1,664,000 1,664,000 1,664,000 

สำนักปลัด 

17 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถดับเพลิงชนดิถังนำ้
ถังโฟมในตัว เคร่ืองยนต
ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มี
กำลังสูงสุดไมนอยกวา 
240 แรงมา ความจุนำ้ไม
นอยกวา 6,000 ลิตร 
ความจุโฟมไมนอยกวา 
500 ลิตร 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 

สำนักปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

เรือพายสแตนเลส กวาง 1 
ม. ยาว 4 ม. 5 ลำ (ลำละ 
22,000 บาท) 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 

สำนักปลัด 

19 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจร
ปด CCTV หมูที่ 1 – 10 
ตำบลมะขาม 962,000 962,000 962,000 962,000 962,000 

สำนักปลัด 

20 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

คอมพิวเตอรสำหรับ
สำนักงาน (ตามมาตรฐาน
ของไอซีที) 1 เคร่ือง  17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 

กอง
การศึกษา 

21 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เคร่ืองสำรองไฟฟา 800 
VA (ตามมาตรฐานของไอซี
ที) 2 เคร่ือง  2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

กอง
การศึกษา 

22 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เคร่ืองพิมพมัลติฟงกชั่น
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (ตามมาตรฐาน
ของไอซีที) 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 

กอง
การศึกษา 

23 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (ตาม
มาตรฐานของไอซีที) 700 700 700 700 700 

กอง
การศึกษา 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ) 
2 ตู (ตูละ 5,900 บาท) 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 

กอง
การศึกษา 

25 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน ตูเอกสารบานเลื่อน (หนา
กวาง 150 ซม. ยาว 45.7 
ซม. สูง 90 ซม. มีแผนชัน้ 
2 แผนปรับระดับได )  

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 

กอง
การศึกษา 

26 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน เกาอ้ีสำนักงาน มีที่วางแขน 
ขา 5 แฉก จำนวน 4 ตัว  
(ตัวละ 2,000 บาท) 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

กอง
การศึกษา 

27 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 
6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ำกวา 6,000 ซีซี หรือ
กำลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมตำ่
กวา 170 กิโลวัตต แบบ
อัดทาย 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

สำนักปลัด 

28 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

คอมพิวเตอรสำหรับ
สำนักงาน (ตามมาตรฐาน
ของไอซีที) 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 

กองชาง 

29 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เคร่ืองสำรองไฟฟา 800 
VA (ตามมาตรฐานของไอซี
ที) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

กองชาง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เคร่ืองพิมพมัลติฟงกชั่น
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (ตามมาตรฐาน
ของไอซีที) 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 

กองชาง 

31 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (ตาม
มาตรฐานของไอซีที) 700 700 700 700 700 

กองชาง 

32 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

จอแสดงภาพ 
(จอคอมพิวเตอร) ขนาดไม
นอยกวา 21.5 นิ้ว  (ตาม
มาตรฐานของไอซีที) 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

กองชาง 

33 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ) 

5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 

กองชาง 

34 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน ตูเอกสารบานเลื่อน (หนา
กวาง 150 ซม. ยาว 45.7 
ซม. สูง 90 ซม. มีแผนชัน้ 
2 แผนปรับระดับได ) 

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 

กองชาง 

35 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน โตะทำงาน 5 ฟุต (โตะ
เหล็กกวาง 100 ซ.ม. ยาว 
150 ซม.) 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

กองชาง 



67 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน เกาอ้ีสำนักงาน มีที่วางแขน 
ขา 5 แฉก จำนวน 4 ตัว  
(ตัวละ 2,000 บาท) 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

กองชาง 

37 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

สํญญาณไฟจราจรพรอมเสา 
จำนวน 20 ตน (ตนละ 
20,000 บาท) 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

กองชาง 

38 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เคร่ืองตบดิน 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ) 

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 

กองชาง 

39 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำรวจ เทปวัดระยะลอเลื่อน เสน
ผานศูนยกลางลอขนาด 
915 มม.  8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 

กองชาง 

40 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เคร่ืองผลิตน้ำประปา
คลีนวารี ขนาด 10 
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง หมู
ที่ 5 (ตามบญัชนีวัตกรรม
ไทยเลขที่ 01020005) 

890,000 890,000 890,000 890,000 890,000 

กองชาง 

41 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เคร่ืองผลิตน้ำประปา
คลีนวารี ขนาด 10 
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง หมู
ที่ 7 (ตามบญัชนีวัตกรรม
ไทยเลขที่ 01020005) 

890,000 890,000 890,000 890,000 890,000 

กองชาง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

25๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เคร่ืองผลิตน้ำประปา
คลีนวารี ขนาด 10 
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง หมู
ที่ 9 (ตามบญัชนีวัตกรรม
ไทยเลขที่ 01020005) 

1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 

กองชาง 

43 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เคร่ืองผลิตน้ำประปา
คลีนวารี ขนาด 10 
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง หมู
ที่ 10 (ตามบัญชีนวัตกรรม
ไทยเลขที่ 01020005) 

890,000 890,000 890,000 890,000 890,000 

กองชาง 
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สวนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

(1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

1.1) ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 40 คะแนน  
1.2) ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 60 คะแนน   

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) รายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและ
ขอมูลพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ฯลฯ 

40 
(5) 

 

(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

(5) 
 

 

(3) ขอมูลเกี่ยวกับประชากร เชน  ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
ชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(5)  

(4) ขอมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

(5)  

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา  โทรศัพท ระบบโลจิสติกส ฯลฯ 

(5)  

(6) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชยกลุม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(5) 
 

 

(7) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น OTOP สินคา
พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ  

(5)  

(8) ข อม ูลเก ี ่ยวกับทร ัพยากรธรรมชาติ เช น น้ำ ป าไม  ภ ูเขา 
ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิสำคัญ ฯลฯ 

(5) 
 

 

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

(1) ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค การวิเคราะหท่ี
ครอบคลุมความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กับความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพฒันา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ความเชื ่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

60 
(20) 

 

(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น เชน วิสัยทัศน 
ยุทธศาสตร เปาประสงคตัวชี ้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

(20)  

(3) การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เชน การวิเคราะหกรอบการจดัทำ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การประเมินสถานการณ
สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 

(20)  
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(2) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

(3) สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นจากแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม ไดสรุปผลการพฒันาทองถ่ิน จากการติดตามและประเมินผลแผน ในชวงเดือน 

ธันวาคม ของทุกป ทำใหทราบวาแตละป มีโครงการที่ดำเนินการสำเร็จ คิดเปนรอยละเทาไหร รายละเอียดปรากฏตาม

ตาราง  

 หมายเหตุ - ปงบประมาณ 2564 และ 2565 ยังไมถึงชวงเวลาติดตามแผน 

 

จำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จ ในงบประมาณป 2561 
ยุทธศาสตร โครงการในแผน โครงการที่ดำเนินการ คิดเปนรอยละ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 19 13 68.42 
ดานเศรษฐกิจ 20 1 5.00 
ดานสังคม 22 8 36.36 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 28 2 7.14 
ดานสาธารณสุข 10 5 50.00 
ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 34 22 67.64 
ดานการเมืองการปกครอง และการบริหาร 23 1 4.34 

รวม 156 52 33.33 

 

จำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จ ในงบประมาณป 2562 
ยุทธศาสตร โครงการในแผน โครงการที่ดำเนินการ คิดเปนรอยละ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 98 32 32.65 
ดานเศรษฐกิจ 7 2 28.57 
ดานสังคม 15 6 40.00 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 15 2 13.33 
ดานสาธารณสุข 6 5 83.33 
ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 28 27 96.42 
ดานการเมืองการปกครอง และการบริหาร 11 5 45.45 

รวม 180 79 43.39 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1. โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร (10)  
2. ความชัดเจนของหลักการและเหตุผล (10)  
3. กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (10)  
4. กำหนดเปาหมายชัดเจน (10)  
5. มีวิธีการ/ข้ันตอนการดำเนนิการที่ชัดเจน (10)  
6. การตั้งงบประมาณมีความถูกตอง เปนไปตามระเบียบ (10)  
7. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ (40)  

รวมคะแนน 100  
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จำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จ ในงบประมาณป 2563 
ยุทธศาสตร โครงการในแผน โครงการที่ดำเนินการ คิดเปนรอยละ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 78 25 32.05 
ดานเศรษฐกิจ 7 1 14.29 
ดานสังคม 18 8 44.44 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 24 5 20.08 
ดานสาธารณสุข 8 6 75.00 
ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 35 30 85.71 
ดานการเมืองการปกครอง และการบริหาร 11 2 18.18 

รวม 181 77 42.54 

 

 (4) ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

  1) ผลกระทบนำไปสูอนาคต 

 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหมมี ยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร คือ  
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพืน้ฐาน 
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและสังคม 
3. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 
4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. ยุทธศาสตรดานการบริหารงานทั่วไป 
 ซึ่งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และยุทธศาสตรจังหวัดจันทบุรี ดังนั้น แผนพัฒนาทองถิ่นของ
เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม จะเปนเสมือนฟนเฟองเล็ก ๆ ชวยขับเคลื่อนทิศทางของประเทศไทย และจังหวดัจันทบุรี 
สงผลให เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่ไดกำหนดไวในแผนระดับมหภาค 

 2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

1. หวงระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดในการจัดทำแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ใหแลวเสร็จ 

คือ ภายในเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทำงานไดยาก เพราะ  

1.1 แผนประกาศใชเร็วไปถึง 1 ป ทำใหขอมูลที่บรรจุในแผนอาจจะไมเปนปจจุบนั 

1.2 แผนพัฒนาระดับมหภาค เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 และแผนกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออก (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยังไมประกาศใช ทำให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเชื่อมโยงจากแผนระดับมหภาคเลมเกาแทน แตสำหรับแผนระดับจังหวัดได

เชื่อมโยงกับรางแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได  ดังนั้นจึง

ควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทำแผนพัฒนาของตนเอง หลังจากที่แผนระดับมหภาคประกาศใชครบ

แลว 

2. แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตเดิมคือแผนพัฒนา 3 ป และตอมาปรับเปน 4 ป  และในปจจุบัน

กำหนดไวที่ 5 ป แตผูบริหารทองถิ่นหรือนายกเทศมนตรี มีวาระดำรงตำแหนงสมัยละ 4 ปแผนพัฒนาทองถิ่นจึง

ควรกำหนดไวที่ 4 ปเหมือนเดิมจึงจะสอดคลองกับวาระดำรงตำแหนงของผูบริหารทองถ่ินมากกวา 
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