
 

  

 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
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คำนำ 

ตามที่เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาล

ตำบลมะขามเมืองใหม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 เพื่อเปนกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของ 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหมใหมุงสูวิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาท่ีกำหนด นั้น  

เนื่องจากเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม จะดำเนินการจัดทำกิจกรรม/โครงการตางๆเพื่อเปนการ

พัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 25 ไดกำหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ

รายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติให

บรรลุวัตถุประสงค ตามโครงการพัฒนาท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนา จึงดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนของ

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

ทองถ่ิน มีความสมบูรณถูกตอง มีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีวางไวและเปนแนวทาง 

ในการตั้งงบประมาณดำเนินการตอไป  

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม  

สำนักปลัดเทศบาล  

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม 
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สารบัญ 

หนา  
สวนท่ี  1 บทนำ  

บันทึกหลักการและเหตุผล             3 

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

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

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

14 มิถุนายน พ.ศ.2562 ซึ่งไดจากการรับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ี

เก่ียวของ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา ทองถ่ิน 

โดยนำขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน มา

พิจารณาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่น แตเมื ่อประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ ่นแลว ปรากฏวา 

โครงการ/ครุภัณฑ มีการเปลี่ยนแปลง จึงไดดำเนินการเปลี ่ยนแปลงแผนโดยได รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

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

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตาม

วรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปด

ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ี ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช และขอ 

24 ไดระบุไววา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจาย

ประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น พรอมท้ัง วางแนวทาง

เพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม มีประสิทธิภาพสามารถดำเนินงานไป

อยางตอเนื่องและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจึงจำเปนตองเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 

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

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาทองถิน่ พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1) 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร 

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

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 
 
 
- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 
 
 

10 

 
 
 

33,410,000  

 
 
 

10 

 
 
 

5,300,000 

 
 
 

1 

 
 
 

500,000 

 
 
 

21 
 

 
 
 

39,210,000 

3) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 
3.1 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 

 
 

150,000 

 
 

2 

 
 

1,120,000 

 
 

1 

 
 

150,000 

 
 

4 

 
 

1,420,000 

4) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
4.1 แผนงาน
การเกษตร 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

120,000,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

120,000,000 

5) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สาธารณสุข 
5.1 แผนงาน
สาธารณสุข 

 
 
 

1 

 
 
 

200,000 

 
 
 

1 

 
 
 

200,000 

 
 
 

1 

 
 
 

200,000 

 
 
 

1 

 
 
 

200,000 

 
 
 

1 

 
 
 

200,000 

 
 
 

5 

 
 
 

1,000,000 
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ยุทธศาสตร 

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

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

6) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
6.1 แผนงาน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

720,000 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

720,000 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

25,720,000 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

1,229,600 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

720,000 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

29,109,600 
 

7) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริการ 
7.1 แผนงาน
บริหารท่ัวไป 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

500,000 

รวมท้ังสิ้น 4 1,020,000 4 1,020,000 18 179,580,000 18 7,949,600 6 1,670,000 50 191,239,600 
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สวนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิม่เติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  
เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

1 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชบริการ
พ้ืนท่ีและใช
ประโยชนในการ
จัดกิจกรรมตางๆ 

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

- - 1,150,000

บาท 

- - จำนวนอาคาร
อเนกประสงค 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชบริการพ้ืนท่ี
และใชประโยชน
ในการจัดกิจกรรม
ตางๆ 

กองชาง 

๒ โครงการกอสรางถนนทาง 
เขาพรอมลาน พ้ืนท่ีจอดรถ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และรวดเร็วข้ึน 

ความหนา 0.10 
เมตร พ้ืนท่ี
กอสรางไมนอย
กวา 871.50 
ตารางเมตร 

- - 429,000  

บาท 

- - จำนวนถนน
และลานจอด
รถท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

๓ โครงการปรับปรุงซอมแซม 
คอสะพาน คลองลี่ หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กวาง  4  เมตร 
ยาว  6.50 เมตร 
พรอมสรางแนว
ปองกันการกัด
เซาะบรเิวณหูชาง
คอสะพาน 

- - 150,000  

บาท 

- - จำนวนสะพาน
ไดรับการ
ปรับปรุง
ซอมแซมเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางซุม
เทิดพระเกียรติ รัชกาลท่ี 
10 บริเวณทางเขา
สำนักงานเทศบาล   
หมูท่ี 1 

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดี และ
รำลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุและ 
ถวายเปนราช
สักการะแด
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 

กอสรางซุม
เทิดพระเกียรติ  
ชนิดโครงเหล็กและพ
ลาสวูด  
พระบรมฉายาลักษณ
และงานทั้งหมดปร๊ิน
อิงคเจ็ทบนสติกเกอร
ขนาด ความยาว 11 
เมตร 

- - 500,000  
บาท 

- - ประชาชน 
ในพ้ืนท่ี รอยละ 
100 มีซุม
เทิดพระเกียรต ิ

ประชาชนได
รวมแสดงความ
จงรักภักดี และ
รำลึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เกาะยาวพัฒนา ซอย 2  
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

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

- - 500,000 
บาท 

- - มี ถนน คสล.
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรได
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

6 โครงการปรับปรุงถนน 
แอสฟลทติกคอนกรตี  
สายคอกรัก หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

ปรับปรุงถนนตาม
แบบของเทศบาล
ตำบลมะขามเมือง
ใหม 

- - 400,000 

บาท 

- - จำนวนถนนท่ี
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้งโซลารเซลล 
สถานีสูบน้ำดวยไฟฟาพี 3 
หมูท่ี 9 

เพ่ือใชในการผลิต 
กระแสไฟฟาใหแก 
สถานีสูบน้ำ 

ติดตั้งแผงโซลาร
เซลลขนาด 127 
กิโลวัตต พรอม
อาคารประกอบ 

- - 6,500,000 
บาท 

- - ประหยดั
คาไฟฟา
ไดมากข้ึน 

ชวยแกปญหา
การขาดแคลน
น้ำและภยัแลง 

กองชาง/
กรมพัฒนา
พลังงาน
ทดแทนฯ 

8 โครงการติดตั้งโซลารเซลล 
สถานีสูบน้ำดวยไฟฟาพี 7 
หมูท่ี 7 

เพ่ือใชในการผลิต 
กระแสไฟฟาใหแก 
สถานีสูบน้ำ 

ติดตั้งแผงโซลาร
เซลลขนาด 186 
กิโลวัตต พรอม
อาคารประกอบ 

- - 8,890,000 
บาท 

- - ประหยดั
คาไฟฟา
ไดมากข้ึน 

ชวยแกปญหา
การขาดแคลน
น้ำและภยัแลง 

กองชาง/
กรมพัฒนา
พลังงาน
ทดแทนฯ 

9 โครงการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตยบนหลังคา 
อาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลมะขามเมืองใหม 

เพ่ือใชในการผลิต
ไฟฟาในสำนักงาน 

ติดตั้งแผงโซลาร
เซลลขนาด 15
กิโลวัตต พรอม
อุปกรณ 

- - - 800,000 
บาท 

- ประหยดั
คาไฟฟา
ไดมากข้ึน 

ผลิตพลังงาน
ไฟฟาทดแทนใช
ในสำนักงาน 

กองชาง 

10 โครงการติดตั้งแผงโซลาร
เซลลบนทุนลอยน้ำ  
ในหนองตะพอง หมูท่ี 1 

เพ่ือใชในการผลิต
ไฟฟาในสำนักงาน
และ
สวนสาธารณะของ
เทศบาลฯ  

ติดตั้งแผงโซลาร
เซลลขนาดไมนอย
กวา 150 
กิโลวัตต พรอม
อาคารประกอบ 

- - 10,000,000 

บาท 

- - ประหยดั
คาไฟฟา
ไดมากข้ึน 

ผลิตพลังงาน
ไฟฟาทดแทนใช
ในสำนักงาน
และ
สวนสาธารณะ
ของเทศบาลฯ 

กองชาง/
กรมพัฒนา
พลังงาน
ทดแทนฯ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เกาะยาวพัฒนา หมูท่ี 1  
เช่ือมซอยนางงาม หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

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

- - 6,620,000 

บาท 

- - มี ถนน 
คสล.
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง/ 
กรมสงเสรมิ
การปกครอง

ทองถ่ิน 

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

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

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

- - - 500,000 

บาท 

- มี ถนน 
คสล.
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เกาะสาน 3 (ซอยโรงทราย) 
หมูท่ี 6  

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

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

- - - 500,000 

บาท 

- มี ถนน 
คสล.
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุง
ดินเหนียว หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

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

- - - 500,000 

บาท 

- มี ถนน 
คสล.
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยหัวสระ หมูท่ี 10 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

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

- - - 500,000 

บาท 

- มี ถนน 
คสล.
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

16 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
ตลาดกลางลานคาชุมชน  
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชบริการ
พ้ืนท่ีและใช
ประโยชนในการ
จัดกิจกรรมตางๆ 

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

- - - 800,000 

บาท 

- จำนวน
สถานท่ี 
ไดรับการ
ปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชบริการ
พ้ืนท่ีในการจัด
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

17 โครงการปรับปรุงอาคาร
ตลาดกลางลานคาชุมชน 
 หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชบริการ
พ้ืนท่ีและใช
ประโยชนในการ
จัดกิจกรรมตางๆ 

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

- - - 300,000 
บาท 

- จำนวน
อาคาร 
ไดรับการ
ปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชบริการ
พ้ืนท่ีในการจัด
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

18 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนยบริการ 
สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบ
วงจร หมูท่ี 1 
 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชบริการ
พ้ืนท่ีและใช
ประโยชนในการ
จัดกิจกรรมตางๆ 

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

- - - 200,000 
บาท 

- จำนวน
อาคาร 
ไดรับการ
ปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชบริการ
พ้ืนท่ีในการจัด
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานเทศบาล (อาคาร
เกา) หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชบริการ
พ้ืนท่ีและใช
ประโยชนในการ
จัดกิจกรรมตางๆ 

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

- - - 800,000 
บาท 

- จำนวน
อาคาร 
ไดรับการ
ปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชบริการ
พ้ืนท่ีในการจัด
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

20 โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานเทศบาล หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชบริการ
พ้ืนท่ีและใช
ประโยชนในการ
จัดกิจกรรมตางๆ 

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

- - - 400,000 
บาท 

- จำนวน
อาคาร 
ไดรับการ
ปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชบริการ
พ้ืนท่ีในการจัด
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุง
ไอไก หมูท่ี 10 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

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

- - - - 500,000 

บาท 

มี ถนน 
คสล.
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี…3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด...4 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

    5.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุน อสม.ตำบลมะขาม เพ่ือให อสม. มี
งบประมาณในการ
ดำเนินโครงการ 

1 ครั้ง 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

อุดหนุนได
ตาม
เปาหมาย 

ประชาชนมี
สุขภาพดีข้ึน 
หรือ หางไกล
จากโรคภัย 

สำนักปลดั 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี…3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด...4 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    6.1 แผนงานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงรั้วสนาม
กีฬา หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงรั้วใหมี
ความแข็งแรง และ
สรางความปลอดภัย
ใหกับประชาชนผูใช
สนาม 

ปรับปรุงรั้วเดิม
พรอมทาสี / 
กอสรางรั้วใหม
พรอมทาส ี

- - 268,000  

บาท 

- - ประชาชน 
ในพ้ืนท่ี รอย
ละ  80 ใช
ประโยชนมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชบริการพ้ืนท่ีและ
ใชประโยชนในการ
จัดกิจกรรมและการ
ออกกำลังกายตางๆ 

กองชาง 

2 โครงการปรับสภาพ 
สนามกีฬา อำเภอมะขาม 

เพ่ือปรับสภาพสนาม
กีฬาใหมีความพรอม
มีความแข็งแรงและ
มีความปลอดภัย
ใหกับประชาชนผูใช
สนาม 

จัดทำลูว่ิงพรอม
รางระบายน้ำ
และไฟฟาแสง
สวาง 

- - 25,000,000 

บาท 

- - ประชาชน 
ในพ้ืนท่ี รอย
ละ  80 ใช
ประโยชนมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชบริการพ้ืนท่ีและ
ใชประโยชนในการ
จัดกิจกรรมและการ
ออกกำลังกายตางๆ 

การ
ทองเท่ียว
และกีฬา 

3 โครงการปรับปรุงหลังคา
อาคารอเนกประสงค ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหมีสภาพปกต ิ

ปรับปรุงหลังคา
พ้ืนท่ีมนอยกวา 
195 ตาราง
เมตร 

- - - 144,600 

บาท 

- เด็กเล็ก ใน
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับ
ประโยชนรอย
ละ 100 

นักเรียนไดรับความ
สะดวก และ
ปลอดภัย มากข้ึน 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการตอเติมสนามกีฬา
ฟุตบอลหญาเทียม หมูท่ี9 

เพ่ือตอเติมสนาม
กีฬาใหมีความพรอม
มีความแข็งแรงและ
มีความปลอดภัย
ใหกับประชาชนผูใช
สนาม 

โดยตอเติม
อาคารขนาด 
กวาง 7 ม. ยาว 
14 ม. (หรือ
พ้ืนท่ีกอสรางไม
นอยกวา 98 
ตร.ม.) 
(รายละเอียด
ตามแบบ
เทศบาล) 

- - - 365,000 

บาท 

 

 

- ประชาชน 
ในพ้ืนท่ี รอย
ละ  80 ใช
ประโยชนมาก
ข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชบริการพ้ืนท่ีและ
ใชประโยชนในการ
จัดกิจกรรมและการ
ออกกำลังกายตางๆ 

กองชาง 

5 อุดหนุนอาหารกลางวัน 
รร.วัดวังจะอาย 

เพ่ือใหรร.วัดวังจะ
อายมีงบประมาณ
เพียงพอ 

1 ครั้ง 700,000 
บาท 

700,000 
บาท 

700,000 
บาท 

700,000 
บาท 

700,000 
บาท 

อุดหนุนได
ตามเปาหมาย 

รร.วัดวังจะอายมี
งบประมาณเพียงพอ 
ในการดำเนิน
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

6 อุดหนุนศูนยเยาวชนตำบล
มะขาม 

เพ่ือใหศูนยเยาวชน
มีงบประมาณ
เพียงพอ 

1 ครั้ง 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

อุดหนุนได
ตามเปาหมาย 

ศูนยเยาวชนมี
งบประมาณเพียงพอ
ในการดำเนิน
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี……4..การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางสมดุลและย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด....3 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    4.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางเข่ือน
ปองกันตลิ่งพังบริเวณริม
แมน้ำจันทบุรี หมูท่ี 7 
(บริเวณวัดบางจะอาย) 

เพ่ือปองกันการกัด
เซาะของน้ำบริเวณ
ริมแมน้ำจันทบุร ี

 ยาว 1,200 ม.  
  

- - 120,000,000 

บาท 

- - การปองกันการ
กัดเซาะของตลิ่ง
มีประสิทธิภาพ 

ปองกันการกัด
เซาะของน้ำ
บริเวณริมแมน้ำ
จันทบุร ี

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

เพ่ือเสรมิสราง
ศักยภาพความเขม
แขงและความรู
ดานการจดัการสา
ธารณภัยเบ้ืองตน
ใหกับชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัต ิ

1 ครั้ง - - 150,000 

บาท 

150,000 

บาท 

150,000 

บาท 

ผูเขาอบรมมี
ความรูความ
เขาใจในการ
ปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน 

ทำใหชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจำ องคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินมีความรู
ดานจัดการสา
ธารณภัย
เบ้ืองตน 

สำนักปลดั 

2 โครงการแกไขปญหา
อาชญากรรมดวยระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV System) 

เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติด อาชญากรรม 

จำนวน 4 จุด - - - 970,000 

งบกรมฯ 

- ปญหายาเสพตดิ 
อาชญากรรม 
ลดนอยลง 

ปญหายาเสพตดิ 
อาชญากรรม 
ลดนอยลง 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนศูนยอำนวยการ
ปองกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดจันทบุรี
(ศอ.ปส.จ.จันทบุรี) 

เพ่ือใหศูนย ฯ มี
งบประมาณในการ
ดำเนินการ
ปราบปรามยาเสพ
ติด 

1 ครั้ง 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

อุดหนุนไดตาม
เปาหมาย 

ปญหายาเสพตดิ
ไดรับการแกไข 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1)  

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

ท่ี โครงการ หนา 
สวน

ราชการท่ี 
รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลง 

รายการเดิม รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
๑ โครงการถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ซอยคอกรัก  

หมูท่ี 1  
25 กองชาง  โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 

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

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

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

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยหนองขุม-ยายซา หมูท่ี 2 

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

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

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

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

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

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

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

(แบบ ผ.01) 



 

21 
 

ท่ี โครงการ หนา 
สวน

ราชการท่ี 
รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลง 

รายการเดิม รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
4 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete  

ซอยเฉลิมพระเกียรติ 12 (ซอยคลองทราย2)  
หมูท่ี 3 

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

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

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

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยทาหลวงลาง 1 (ซอยวังเลียบ) หมูท่ี 4 

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

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

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

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยทุงคานรูด หมูท่ี 5 

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

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

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

7 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete 
ซอยรอบบึง  หมูท่ี 6 

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

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

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

ราชการท่ี 
รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลง 

รายการเดิม รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

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

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

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

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

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยดไีวน หมูท่ี 8 

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

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

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

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

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

โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอย
หนองชางตาย หมูท่ี 9 ตำบลมะขาม  อำเภอ

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

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

11 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete 
ซอยเกาะตะบาก 3 (ซอยหนองแสง) หมูท่ี 9 

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

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

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

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

ราชการท่ี 
รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลง 

รายการเดิม รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

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

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

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

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

13 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete 
ซอยวังจะอาย 1 (ซอยนางงาม) หมูท่ี 7 
 
 
 

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

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

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

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหมจะ
ดำเนินการจายขาดจากเงินสะสม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แตเนื่องจากรายละเอียดไมสอดคลอง 
กับโครงการที่จะทำ จึงขอเปล่ียนแปลง
โครงการดังกลาว  
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ยุทธศาสตรจังหวดัที่……4..การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด....3 ดานการบริหารจดัการและการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
    4.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ หนา 
สวน

ราชการท่ี 
รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลง 

รายการเดิม รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
1 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งพัง แมน้ำ

จันทบุรี บริเวณบานพญาลาง-บานทาระมา  
หมูท่ี 8,10 

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

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

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหมได
ดำเนินการของบประมาณจาก 
โยธาธิการฯ ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  
แตเน่ืองจากโครงการดังกลาว
ตั้งอยูในปงบประมาณ ๒๕๖4 จึง
ขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ
รายละเอียดดังกลาว  
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บัญชีครุภัณฑ 

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 การรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา

และวิทย ุ

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยของสถานท่ี
ราชการ 

จัดซื้อ

กลองโทรทัศนวงจร

ปดพรอมตดิตั้ง

บริเวณสำนักงาน

เทศบาล และ

ทางเขา ออก   

- - 490,000 

บาท 

- - สำนักปลดั 

2 การรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง 

เพ่ืออกตรวจ ตดิตาม
การปฏิบัติงานของ
สวนราชการ 
หนวยงาน ตามภารกิจ
ท่ีไดรับมอบหมาย 

จัดซื้อรถยนตตรวจ
การณ เปนรถยนต
น่ัง 4 ประตู  
จำนวน 1 คัน 

- - 1,570,000 

บาท 

- - สำนักปลดั 

3 การรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

การเกษตร 

เพ่ือใหมีเครื่องมือใช

สูบน้ำ 

เครื่องสูบน้ำแบบ

มอเตอรไฟฟา  

จำนวน 1 เครื่อง 

- - - 11,000 

บาท 

- สำนักปลดั 

4 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

-เพ่ือใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 
-เพ่ือบริการประชาชน

หรือผูมาติดตอ

ราชการรวดเร็ว 

จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร 6 

เครื่อง พรอมเครื่อง

สำรองไฟ และ

โนตบุค จำนวน 2 

เครื่อง 

- - 44,000 

บาท 

60,000 

บาท 

40,000 

บาท 

สำนักปลดั 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สำนักงาน 

เพ่ือใหมีเครื่องมือใน
การมาปฏบัิติงานท่ี
เร็วข้ึน 

จัดซื้อเครื่องแสกน

ลายน้ิวมือชนิด

บันทึกเวลาเขาออก

งานพรอมติดตั้ง 

- - 12,000 

บาท 

- - สำนักปลดั 

6 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สำนักงาน 

เพ่ือใหมีตูเก็บเอกสาร
ราชการ 

จัดซื้อตูเอกสาร

บานเลื่อน 

 จำนวน 8 ตู 

- - - 20,000 

บาท 

20,000

บาท 

 

สำนักปลดั 

7 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สำนักงาน 

เพ่ือใหมีเครื่อง
บันทึกเสียงในการ
ประชุม 

จัดซื้อเครื่อง

บันทึกเสียง 1 

เครื่อง 

- - - 3,500 

บาท 

- สำนักปลดั 

8 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สำนักงาน 

เพ่ือใหมีเครื่องมือใช
ในการกำจัดฝุน 

จัดซื้อเครื่องดดูฝุน 

1 เครื่อง 

- - - 13,000 

บาท 

- สำนักปลดั 

9 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

การเกษตร 

เพ่ือใหมีเครื่องพน
หมอกควันกำจัดยุง 

จัดซื้อเครื่องพน

หมอกควัน 2 

เครื่อง 

- - - 120,000 

บาท 

120,000 

บาท 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาประสานแผน 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิม่เติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจำป พ.ศ. 2563 
สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี

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

ท่ี โครงการ 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวย 
งานท่ี 
รับผิด 
ชอบ 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยดไีว หมูท่ี 

8 ตำบลมะขาม 

เช่ือม ม.1 ตำบล

ฉมัน อำเภอมะขาม 

จังหวัดจันทบุร ี

เพ่ือให

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา

และขนสง

ผลผลติทางการ

เกษตรได

รวดเร็วข้ึน 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 
5 เมตร ยาว 
1,952 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณพ้ืนท่ี
กอสราง ไมนอย

กวา 9,760 
ตารางเมตร 

- - 6,530,000 

บาท 

6,530,000 

บาท 

- จำนวนถนน 
คสล. เพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

 

(แบบ ผ.02/1) 
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