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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 ครั้งที่ 2 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  
 

บันทึกหลักการและเหตุผล             3 

สวนท่ี  1 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)        4 

สวนท่ี 2 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2)       15 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2 

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 ครั้งท่ี 2 รายละเอียดตามท่ีแนบทายเอกสาร 
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สวนที่ 1 

 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
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) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน
เคหะและชุมชน 

 
 
 
- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 
 
 
- 

 

 

- 

 

 

7 

 

 

20,847,000 

 
 
 

16 

 
 
 

36,409,200 

 
 
 

23 

 
 
 

57,256,200 

6) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
6.1 แผนงาน
การศึกษา 
6.2 แผนงานการ
ศาสนาและ
นันทนาการ 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 

 

 
 
 
 
- 
 
- 

 

 
 
 
 
- 
 
- 

 

 
 
 
 
- 
 
- 

 

 
 
 
 
- 
 
- 

 

 
 
 
 
- 
 
- 

 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

1 
 

1 

 

 
 
 
 

50,000 
 

16,000,000 

 
 
 
 

1 
 

1 

 

 
 
 
 

50,000 
 

16,000,000 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - 7 20,847,000 18 52,459,200 25 73,306,200 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยขางปกหลัก หมูท่ี 1  
ต.มะขาม อ.มะขาม  
จ.จันทบุร ี

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กวาง  4 เมตร ยาว 
655 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ี ไมนอย
กวา 2,620 ตาราง
เมตร        

- - - 1,793,000 - จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป
มารวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

๒ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
วังจะอาย 1 (ซอยนางงาม)  
หมูท่ี 7 เช่ือมถนนสายทุง
รวงทอง หมูท่ี 5  ต.มะขาม 
อ.มะขาม จ.จันทบุร ี

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กวาง 4 เมตร ยาว 
1,560 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ี ไมนอย
กวา 6,240 ตาราง
เมตร 

- - - - 4,195,000 จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป
มารวดเร็วข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

๓ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
พญาลาง หมูท่ี 8  
ต.มะขาม  
อ.มะขาม จ.จันทบุร ี

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กวาง  5 เมตร ยาว 
1,915 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณพ้ืนท่ี ไม
นอยกวา 9,575 
ตารางเมตร 

- - - - 6,519,000 
(อุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
ทาระมาบน 7 (ตรอกยาง
แดง) หมูท่ี 10 ต.มะขาม  
อ.มะขาม จ.จันทบุร ี

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กวาง  5 เมตร ยาว 
980 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณ
พ้ืนท่ี ไมนอยกวา 
4,900 ตารางเมตร 

- - - - 3,337,000 จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
หนองแสง 1  หมูท่ี 9  
ต.มะขาม  
อ.มะขาม จ.จันทบุร ี

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กวาง  4 เมตร ยาว 
193 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณ
พ้ืนท่ี ไมนอยกวา 772 
ตารางเมตร 

- - - 500,000 - จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
หนองแสง 4  หมูท่ี 9  
ต.มะขาม อ.มะขาม  
จ.จันทบุร ี

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ชวงท่ี 1 กวาง 6 เมตร 
ยาว 47 เมตร หนา 
0.15 เมตร ชวงท่ี 2 
กวาง 4 เมตร ยาว 43 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณพ้ืนท่ีรวม
ไมนอยกวา 454 
ตารางเมตร 

- - - - 350,000 จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

7 โครงการกอสรางถนน  
คสล. ซอยเกาะหนองบัว5  
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กวาง  4 เมตร ยาว 
580 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ี ไมนอย
กวา 2,320 ตาราง
เมตร 

- - - 1,602,000 - จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

8 โครงการปรับปรุงซอมแซม
สถานีสูบน้ำดวยไฟฟา  
บานบางจะอาย หมูท่ี 7  

เพ่ือใหสถานีสูบ
น้ำใชการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

ตามแบบของเทศบาล
ตำบลมะขามเมืองใหม 

- - - 4,320,000 

(อุดหนุน

เฉพาะกิจ) 

- จำนวน
ครัวเรือนท่ีได
ประโยชนจาก
สถานีสูบน้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอในการ
ทำการเกษตร 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน  
คสล. ซอยวังจะอาย 4 – 
เกาะยาวพัฒนา หมูท่ี 7 
เช่ือม หมูท่ี 1  

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กวาง  5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ี ไมนอย
กวา 5,000 ตาราง
เมตร 

- - - 3,310,000 
(อุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนน  
คสล. ซอยอินทนนท – 
บางจะอาย หมูท่ี 7, 10  

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กวาง  4 เมตร ยาว 
3,300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ี ไมนอย
กวา 13,320 ตาราง
เมตร 

- - - 8,626,000 
(อุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

11 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเกาะสาน 3 หมูท่ี 6  
เช่ือมซอยเกาะตะบาก 4  
หมูท่ี 9 (ซอยโรงทราย) 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กวาง  4 เมตร ยาว 
1,355 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ี ไมนอย
กวา 5,420 ตาราง
เมตร 

- - - - 3,757,700 จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยคอกรัก หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กวาง  5 เมตร ยาว 
1,870 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ี ไมนอย
กวา 9,350 ตาราง
เมตร 

- - - - 6,380,000 จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

13 โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบล
มะขามเมืองใหม หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุง
อาคารใหมีความ
เหมาะสม 

ปูพ้ืนกระเบ้ือง กวาง  
3.65 ม. ยาว 7.65 
ม. จำนวน 2 จุด หรือ
มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
55.85 ตารางเมตร 

- - - - 37,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมมากข้ึน 

มีอาคารท่ี
เหมาะสมตอ
การปฏิบัติ
ราชการ 

กองชาง 

14 โครงการปรับปรุงภายนอก
อาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลมะขามเมืองใหม  
หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุง
อาคารใหมีความ
เหมาะสม 

โดยรื้อบัวผนังเดมิและ
ติดตั้งบัวผนังใหม ยาว 
310 เมตร รอบ
อาคารสำนักงาน 

- - - - 278,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมมากข้ึน 

มีอาคารท่ี
เหมาะสมตอ
การปฏิบัติ
ราชการ 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

15 โครงการปรับปรุงตกแตง
ภายใน (บิวทอิน) 
สำนักงานเทศบาล 
ตำบลมะขามเมืองใหม 

เพ่ือปรับปรุง
อาคารใหมีความ
เหมาะสม 

จำนวน 1 หอง โดย
บิวทอินช้ันวางของติด
ผนังและตูเก็บของ
พรอมอางลางจาน  

- - - - 250,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมมากข้ึน 

มีอาคารท่ี
เหมาะสมตอ
การปฏิบัติ
ราชการ 

กองชาง 

16 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
รอบสำนักงานเทศบาล
ตำบลมะขามเมืองใหม  
หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงภมูิ
ทัศนใหมีความ
เหมาะสม 

วางทอระบายน้ำ คสล. 
ขนาด 0.40 x 1.0 ม. 
จำนวน 19 ทอน พรอม
บอพักคสล.ฝาตะแกรง
เหล็ก 1 ชุดพรอมถมปรับ
เกล่ียดิน โดยรอบบริเวณ 
พรอมศาลาพัก 1 หลัง 
ขนาดกวาง 2 เมตร  ยาว 
6 เมตร 

- - - - 280,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมมากข้ึน 

มีอาคารท่ี
เหมาะสมตอ
การปฏิบัติ
ราชการ 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 18 
(ซอยหอมราษฎร 
บูรณะ 3) หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กวาง  4 เมตร ยาว 
192 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ี ไมนอย
กวา 768 ตารางเมตร 
 

- - - - 500,000 จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
มะขาม หมูท่ี 1 
ต.มะขาม อ.มะขาม  
จ.จันทบุร ี

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กวาง  5 เมตร ยาว 
980 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
4,900 ตารางเมตร 

- - - - 3,337,000 
(อุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

 
 

จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

19 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
ทาระมาบน 4 (ซอยทุงไอ
ไก) หมูท่ี 10 ต.มะขาม  
อ.มะขาม จ.จันทบุร ี

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กวาง  4 เมตร ยาว 
245 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
980 ตารางเมตร 

- - - 696,000 
(อุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
พญาลาง หมูท่ี 8  
ต.มะขาม อ.มะขาม  
จ.จันทบุร ี

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กวาง  5 เมตร ยาว 
510 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
2,550 ตารางเมตร 

- - - - 1,793,000 
(อุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ทาระมาบน หมูท่ี 10  
ต.มะขาม อ.มะขาม  
จ.จันทบุร ี

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กวาง  5 เมตร ยาว 
980 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
4,900 ตารางเมตร 

- - - - 3,337,000 
(อุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
มะขาม หมูท่ี 1  
ต.มะขาม อ.มะขาม  
จ.จันทบุร ี

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กวาง  5 เมตร ยาว 
120 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
600 ตารางเมตร 

- - - - 417,500 
(อุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

23 โครงการขุดสระเก็บน้ำ
สาธารณะหนองแฟบ บาน
ทุงดินเหนียว หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชน
มีน้ำใชอุปโภค
บริโภค 

ความกวาง 94.37 
เมตร ยาว 134.93 
เมตร ความลึกจากเก็บ
กัก 5 เมตร ปริมาตร
ดินขุด 41,401 ลบ.
ม. 

- - - - 1,641,000 
(งบปภ.17) 

จำนวน
ปริมาตรดิน
ขุด 

ประชาชนมีน้ำ
ใชอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี…3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด...4 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

    6.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

1 โครงการปรับปรุงสนาม 
เด็กเลนสรางปญญา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลมะขาม 
เมืองใหม 

เพ่ือปรับปรุง
สนามเด็กเลน
สรางปญญา ใหมี
ความปลอดภัย 
มากยิ่งข้ึน 

ดำเนินการโดย    
1. มุงหลังคาแผนเมทัล
ชีท ไมนอยกวา 17 
ตารางเมตร 
2. ติดตั้งราวระเบียง
เหล็กและราวจับบันได
เหล็ก ยาวไมนอยกวา 
13 เมตร 
3. ติดตั้งวัสดุพ้ืนกันลื่น 
ไมนอยกวา 7 ตาราง
เมตร 
4. ติดตั้งแผนยางหุม
ราวระเบียงเหล็ก , ราว
จับบันไดเหล็กและหัว
เสา ยาวไมนอยกวา 
30 เมตร 
5. ปรับปรุง "คายกล" 
เชือกใหญพรอม 
อุปกรณท่ีเก่ียวของ 
จำนวน 1 จุด 

- - - - 50,000 เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

สนามเด็กเลน
สรางปญญามี
ความปลอดภัย
มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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    6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟสอง 
สวางสนามกีฬาเทศบาล 
ตำบลมะขามเมืองใหม 
หมูท่ี 1  

เพ่ือใหมีไฟสอง
สวางสนามกีฬา
ในเวลากลางคืน 

จำนวน 4 ตน ตาม
แบบของกรมพละ
ศึกษา 

- - - - 16,000,000 
(กรมพละ
ศึกษา) 

จำนวน
ครัวเรือนท่ีได
ประโยชนจาก
สนามกีฬา 

ประชาชน
สามารถใช
สนามกีฬาใน
เวลากลางคืน
ได 

กองชาง 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
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 เคหะและ

ชุมชน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

ยานพาหนะ

และขนสง 

เพ่ือใชเก็บขยะ
มูลฝอย 

รถบรรทุกขยะ 

ขนาด 6 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสบู

ไมต่ำกวา 6,000 ซี

ซี เครื่องยนตดเีซล 

4 จังหวะ จำนวน

กระบอกสูบไมนอย

กวา 6 สูบระบาย

ความรอนดวยน้ำ มี

กำลังแรงมาไมนอย

กวา 240 แรงมา 

- - - - 2,400,000 สำนักปลดั 

2 เคหะและ

ชุมชน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

วิทยาศาสตร 

เพ่ือใชแปลง
ขยะเศษอาหาร
เปนดินอินทรีย 

เครื่องแปลงขยะเศษ

อาหารโดยใช

จุลินทรีย ขนาด 

100 กิโลกรัม 

จำนวน 2 เครื่อง 

(เครื่องละ 

1,400,000 บาท) 

- - - - 2,800,000 สำนักปลดั 
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สวนที่ 2 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 2)  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) หนา   12    

1 
เดิม 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยหัวสระ หมูท่ี 10 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กวาง 4 เมตร ยาว 
193 เมตร หนา 
0.15 เมตร  (หรอื
พ้ืนท่ีกอสราง ไมนอย
กวา 772 ตาราง
เมตร) 

- - - 500,000 

 

- มี ถนน คสล.
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

เหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

1 
ใหม 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยหัวสระ หมูท่ี 10 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กวาง  4 เมตร ยาว 
192 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ี ไมนอย
กวา 768 ตารางเมตร 
 

- - - - 500,000 จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) หนา   11    

2 
เดิม 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เกาะตะบาก 4 (ซอยโรง
ทราย) หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กวาง 4 เมตร ยาว 
193 เมตร หนา 
0.15 เมตร  (หรือ
พ้ืนท่ีกอสราง ไมนอย
กวา 772 ตาราง
เมตร) 

- - - 500,000 

 

- มี ถนน คสล.
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

เหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

2 
ใหม 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยเกาะตะบาก 4 (ซอย
โรงทราย) หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กวาง  4 เมตร ยาว 
192 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ี ไมนอย
กวา 768 ตารางเมตร 
 

- - - - 500,000 จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

18 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หนา   33    

3 
เดิม 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เกาะโมกข - หนองอู  
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กวาง 5 เมตร ยาว 
694 เมตร หนา 
0.15 เมตร  (หรือ
พ้ืนท่ีกอสราง ไมนอย
กวา 3,470 ตาราง
เมตร) 

- - - 2,553,000 
 

- มี ถนน คสล.
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

เหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

3 
ใหม 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เกาะโมกข - หนองอู  
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กวาง  4 เมตร ยาว 
192 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ี ไมนอย
กวา 768 ตารางเมตร 
 

- - - - 500,000 จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หนา   41    

4 
เดิม 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท 
ติกคอนกรีต โดยวิธีรไีซก้ิง 
ซอยวังจะอาย 1 หมูท่ี 7 

เพ่ือให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และขนสง
ผลผลติทางการ
เกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กวาง 5 เมตร ยาว 
680 เมตร (หรือพ้ืนท่ี
กอสราง ไมนอยกวา 
3,400 ตารางเมตร) 

- - 2,169,000 
 

- - มี ถนน ลาด
ยางเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ขนสงผลผลติ
ทางการ
เกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

เหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

4 
ใหม 

โครงการกอสรางถนน 
แอสฟลทติกคอนกรตี  
ซอยวังจะอาย 1 (ซอย
นางงาม) หมูท่ี 7 

เพ่ือให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กวาง  5 เมตร ยาว 
265 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ี ไมนอย
กวา 1,325 ตาราง
เมตร 
 

- - - 570,000 

(อุดหนุน

เฉพาะกิจ) 

- จำนวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  หนา   13    

5 
เดิม 

โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานเทศบาล  
(อาคารเกา) หมูท่ี 1 

เพ่ือให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชบริการ
พ้ืนท่ีและใช
ประโยชนในการ
จัดกิจกรรม
ตางๆ 

ปรับปรุงอาคาร กวาง 
16 ม. ยาว 24 ม. 
(หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
384 ตร.ม.) 

- - - 800,000 
บาท 

- จำนวน
อาคาร 
ไดรับการ
ปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
ใชบริการพ้ืนท่ี
ในการจัด
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

เหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

5 
ใหม 

โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานเทศบาล  
(อาคารเกา) หมูท่ี 1 

เพ่ือให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชบริการ
พ้ืนท่ีและใช
ประโยชนในการ
จัดกิจกรรม
ตางๆ 

ตอเติมหลังคาอาคาร 
กวาง 17 เมตร ยาว 
25 เมตร สูง 3.80 
เมตรพรอมปูกระเบ้ือง
พ้ืนหอง กวาง 11 
เมตร ยาว 14 เมตร 
และตอเติมหองน้ำ 
กวาง  2.40 เมตร 
ยาว 3.60 เมตร 
จำนวน 1 หอง
(รายละเอียดตามแบบ
เทศบาล) 

- - - 1,600,000 
บาท 

- จำนวน
อาคาร 
ไดรับการ
ปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
ใชบริการพ้ืนท่ี
ในการจัด
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

 
 
 



 

21 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หนา   53    

6 
เดิม 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางผิวจราจร 
CAPE SEAL (ช้ันพ้ืนทาง
ดินซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยางธรรมชาติ  
ซอยคริสตจักร หมูท่ี 1 
ตำบลมะขาม อำเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุร ี

เพ่ือให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และขนสง
ผลผลติทางการ
เกษตรได
รวดเร็ว 

กวาง 4 เมตร  ยาว 
2,120 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ีกอสราง 
ไมนอยกวา 8,480 
ตารางเมตร 

- - 6,750,700 
กรมฯ 

- - ถนนลาดยาง
ผิวจราจร 
CAPE SEAL 
(ช้ันพ้ืนทาง
ดินซีเมนต
ปรับปรุง
คุณภาพดวย
ยาง
ธรรมชาติ) 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตรได
รวดเร็ว 

กองชาง 

เหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

6 

ใหม 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
คริสตจักร หมูท่ี 1  
ตำบลมะขาม อำเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุร ี

เพ่ือใหมีถนนท่ี
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 
950 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 3,800 
ตารางเมตร 

- - - - 2,599,000 

จำนวนพ้ืนท่ี
ของถนนท่ีได
มาตรฐาน 

การสญัจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



 

22 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หนา   31    

7 
เดิม 

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลติก 
คอนกรีต โดยวิธี 
รีไซก้ิง สายเกาะสาน  
หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กวาง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม.หรือพ้ืนท่ี 
๑,๒๐๐ ตร.ม. 

 
- 

 
724,๐๐๐ 
งบ.ทต/กรม

ฯ/อบจ 

 
- 

 
- 

 
- 

จำนวน
ถนนลาดยาง
ท่ีไดรับการ
ปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

เหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

7 
ใหม 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยเกาะสาน หมูท่ี 2
ตำบลมะขาม อำเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุร ี

เพ่ือใหมีถนนท่ีได
มาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 
310 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 1,240 
ตารางเมตร 

- - - - 839,000 

จำนวนพ้ืนท่ี
ของถนนท่ีได
มาตรฐาน 

การสญัจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หนา   32   

8 
เดิม 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง 
แอสฟลติกคอนกรีต  
โดยวิธีรไีซก้ิง  
สายคลองทราย 2 
หมูท่ี 3 

เพ่ือให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และขนสง
ผลผลติทางการ
เกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กวาง 4 ม. 
ยาว 452 ม.หรือ
พ้ืนท่ี 1,808 ตร.ม. 

 
- 

 
- 

 
1,101,000 
งบ.ทต/กรม

ฯ/อบจ 

 
- 

 
- 

จำนวนถนน 
แอสฟลติก 
คอนกรีตท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

เหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

8 
ใหม 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 12 
(คลองทราย 2) หมูท่ี 3 
ตำบลมะขาม อำเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุร ี

เพ่ือใหมีถนนท่ี
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 
490 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 1,960 
ตารางเมตร 

- - - - 1,395,000 

จำนวนพ้ืนท่ี
ของถนนท่ีได
มาตรฐาน 

การสญัจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หนา   33    

9 
เดิม 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซ.12 (หนอง
ประมาณ) หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กวาง 4 ม. 
ยาว 500 ม.หรือพ้ืนท่ี 
2,000 ตร.ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,40๘,000 
งบ.ทต/กรม

ฯ/อบจ 

จำนวนถนน 
คสล. ท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 
 

เหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

9 
ใหม 

โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
12 (หนองประมาณ)  
หมูท่ี 4 ตำบลมะขาม 
อำเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุร ี

เพ่ือใหมีถนนท่ีได
มาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 
379 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 1,516 
ตารางเมตร 

- - - - 1,045,000 

จำนวนพ้ืนท่ี
ของถนนท่ีได
มาตรฐาน 

การสญัจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หนา   37   

10 
เดิม 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซ.ทุงคานรูดพัฒนา 
1 หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กวาง 4 ม.  
ยาว 300 ม.หรือพ้ืนท่ี 
1,200 ตร.ม 

 
 
- 

 
 
- 

 
๘44,000 

งบ.ทต/

กรมฯ/อบจ 

 

- 

 

- 

จำนวนถนน 
คสล. ท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

เหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

10 
ใหม 

โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
ทุงคานรูดพัฒนา 1  
หมูท่ี 5 ตำบลมะขาม 
อำเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุร ี

เพ่ือใหมีถนนท่ีได
มาตรฐาน 

กวาง 3.50 เมตร ยาว 
270 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 945 
ตารางเมตร 

- - - - 637,000 

จำนวนพ้ืนท่ี
ของถนนท่ีได
มาตรฐาน 

การสญัจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หนา   38   

11 
เดิม 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. สาย โรงทรายเกา หม
ท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กวาง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม.หรือ
พ้ืนท่ี 4,000 ตร.ม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

๒,688,๐๐๐ 
งบ.ทต/กรม

ฯ/อบจ 

จำนวนถนน 
คสล. ท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

เหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

11 
ใหม 

โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเกาะสาน 3 (โรงทราย  
พรอมวางทอ 
ระบายน้ำ คสล.แบบ
สี่เหลี่ยม หมูท่ี 6 ตำบล
มะขาม อำเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุร ี

เพ่ือใหมีถนนท่ีได
มาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 
650 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 2,600 
ตารางเมตร 

- - - - 1,960,000 

จำนวนพ้ืนท่ี
ของถนนท่ีได
มาตรฐาน 

การสญัจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หนา   40    

12 
เดิม 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซ.วังจะอาย 5  
หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กวาง 5 ม.ยาว 500 
ม.หรือพ้ืนท่ี 
2,500 ตร.ม 

- 

 
 
 
- - 

 
1,840,000 
งบ.ทต/กรม

ฯ/อบจ 

 
 
 
- 

จำนวนถนน 
คสล.ท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

เหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

12 
ใหม 

โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวังจะอาย 5  
หมูท่ี 7 ตำบลมะขาม 
อำเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุร ี

เพ่ือใหมีถนนท่ี
ไดมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 
455 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 1,820 
ตารางเมตร 

- - - - 1,237,000 

จำนวนพ้ืนท่ี
ของถนนท่ีได
มาตรฐาน 

การสญัจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หนา   43    

13 
เดิม 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางผิวจราจร 
CAPE SEAL (ช้ันพ้ืนทาง
ดินซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยางธรรมชาติ  
ซอยพญาลาง 2 (หนอง
บัว-ดีไวน) หมูท่ี 8 ตำบล
มะขาม อำเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุร ี

เพ่ือให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และขนสง
ผลผลติทางการ
เกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กวาง 4 เมตร  ยาว 
975 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ีกอสราง 
ไมนอยกวา 3,900 
ตารางเมตร 

 
- 

 
- 
 

 
2,625,000

งบ.ทต/กรม

ฯ/อบจ 

 

- 

 

- 

จำนวนถนน 
ถนนลาดยาง
ผิวจราจร 
CAPE SEAL 
(ช้ันพ้ืนทาง
ดินซีเมนต
ปรับปรุง
คุณภาพดวย
ยาง
ธรรมชาติ)
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลติ
ทางการเกษตร
ไดรวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

เหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

13 
ใหม 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยพญาลาง 2  
(หนองบัว - ดีไว) หมูท่ี 8
ตำบลมะขาม อำเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี  

เพ่ือให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กวาง  4 เมตร ยาว 
975 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ี ไมนอย
กวา 3,900 ตาราง
เมตร 
 

- - - - 2,651,000 จำนวนถนน
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

 
 
 
 
 



 

29 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หนา   44    

14 
เดิม 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางผิวจราจร 
CAPE SEAL (ช้ันพ้ืนทาง
ดินซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยางธรรมชาติ  
ซอยรอบหนองเสม็ด  หมูที 
9 ตำบลมะขาม อำเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุร ี

เพ่ือให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และขนสง
ผลผลติทางการ
เกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กวาง 5 เมตร  ยาว 
1,298 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ีกอสราง 
ไมนอยกวา 6,490 
ตารางเมตร 

 
- 

 
- 
 

 
5,153,800

งบ.ทต/กรม

ฯ/อบจ 

 
- 

 
- 

จำนวนถนน 
ถนนลาดยาง
ผิวจราจร 
CAPE SEAL 
(ช้ันพ้ืนทาง
ดินซีเมนต
ปรับปรุง
คุณภาพดวย
ยาง
ธรรมชาติ)ท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
และขนสง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 
 
 

เหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

14 
ใหม 

โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยรอบหนองเสม็ด   
หมูท่ี 9 ตำบลมะขาม 
อำเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุร ี

เพ่ือใหมีถนนท่ี
ไดมาตรฐาน 

กวาง 5 เมตร ยาว 
1,250 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 6,250 
ตารางเมตร 

- - - - 4,292,000 

จำนวนพ้ืนท่ี
ของถนนท่ีได
มาตรฐาน 

การสญัจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



 

30 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หนา   46    

15 
เดิม 

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. ซอยหนองเสมด็
พรอมวางทอ คสล. 
จำนวน 2 จุด หมูท่ี 10 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ระบบระบายน้ำ
มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 
 

กวาง 5 ม. 
ยาว 986 ม.หรือพ้ืนท่ี 
4,930 ตร.ม. 

- - 

 
๓,470,0๐๐ 
งบ.ทต/กรม

ฯ/อบจ 

- 

 
 
 

- 

จำนวนถนนท่ี
ไดรับการ
ปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
และระบบ
ระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองชาง 
 

เหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

15 
ใหม 

โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
ทาระมาบน 11 (หนอง
เสมด็) หมูท่ี 10 ตำบล
มะขาม อำเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุร ี

เพ่ือใหมีถนนท่ีได
มาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 
950 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 3,800 
ตารางเมตร 

- - - - 2,599,000 

จำนวนพ้ืนท่ี
ของถนนท่ีได
มาตรฐาน 

การสญัจร
สะดวก
ปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 1 หนา   10    

16 
เดิม 

โครงการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตยบนหลังคา 
อาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลมะขามเมืองใหม 

เพ่ือใชในการ
ผลิตไฟฟาใน
สำนักงาน 

ติดตั้งแผงโซลารเซลล
ขนาด 15 กิโลวัตต 
พรอมอุปกรณ 

- - - 800,000 
 - 

ประหยดัคา
ไฟฟาไดมาก
ข้ึน 

ผลิตพลังงาน
ไฟฟาทดแทน
ใชในสำนักงาน 

กองชาง 

เหตุผล เพ่ือขอรับงบประมาณจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรัุกษพลงังาน ปงบประมาณ 2565 

16 
ใหม 

โครงการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตยบนหลังคา 
อาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลมะขามเมืองใหม 
หมูท่ี 1 ตำบลมะขาม 
อำเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุร ี

เพ่ือใชในการ
ผลิตไฟฟาใน
สำนักงาน 

ติดตั้งแผงโซลารเซลล
จำนวน 2 ป ปละ 15 
กิโลวัตต พรอม
อุปกรณ  

- - - 800,000 
(งบทต.) 

800,000 
(งบ พพ.) 

ประหยดัคา
ไฟฟาไดมาก
ข้ึน 

ผลิตพลังงาน
ไฟฟาทดแทน
ใชในสำนักงาน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 1 หนา   10    

17 
เดิม 

โครงการติดตั้งแผงโซลาร
เซลลบนทุนลอยน้ำ  
ในหนองตะพอง หมูท่ี 1 

เพ่ือใชในการ
ผลิตไฟฟาใน
สำนักงานและ
สวนสาธารณะ
ของเทศบาลฯ  

ติดตั้งแผงโซลารเซลล
ขนาดไมนอยกวา 
150 กิโลวัตต พรอม
อาคารประกอบ 

- - 10,000,000 - 
- 

ประหยดัคา
ไฟฟาไดมาก
ข้ึน 

ผลิตพลังงาน
ไฟฟาทดแทน
ใชในสำนักงาน
และ
สวนสาธารณะ
ของเทศบาลฯ 

กองชาง/
กรมพัฒนา
พลังงาน
ทดแทนฯ 

เหตุผล เพ่ือขอรับงบประมาณจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลงังาน ปงบประมาณ 2565 

17 
ใหม 

โครงการติดตั้งแผงโซลาร
เซลลบนทุนลอยน้ำ  
ในหนองตะพอง หมูท่ี 1 
ตำบลมะขาม อำเภอ 
มะขาม จังหวัดจันทบุร ี
 

เพ่ือใชในการ
ผลิตไฟฟาใน
สำนักงานและ
สวนสาธารณะ
ของเทศบาล
ตำบลมะขาม
เมืองใหม 

ติดตั้งแผงโซลารเซลล
ขนาดไมนอยกวา 
150 กิโลวัตต พรอม
อุปกรณและอาคาร
ประกอบ 

- - - - 10,000,000 

(งบ พพ.) 

ประหยดัคา
ไฟฟาไดมาก
ข้ึน 

-ผลิตพลังงาน
ไฟฟาทดแทน
ใชในสำนักงาน
และ
สวนสาธารณะ
ของเทศบาลฯ 
-เปนแหลง
ทองเท่ียวและ
ศึกษาดูงาน
เก่ียวกับ
พลังงาน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



 

33 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
    (บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา   42    

18 
เดิม 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยดไีวน (ถนนเช่ือม
ตำบล) หมูท่ี 8 

เพ่ือให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และขนสง
ผลผลติทางการ
เกษตรได
รวดเร็วข้ึน 

กวาง 5 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 1,250 
ตารางเมตร 

800,000 - 800,000 - 800,000 จำนวนถนน
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 

เหตุผล เพ่ือขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ ปงบประมาณ 2565 

18 
ใหม 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยพญาลาง 5  
(พญาลาง - ดีไว) หมูท่ี 8 
ตำบลมะขาม อำเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุร ี
 

เพ่ือใหมีถนนท่ี
ไดมาตรฐาน 

กวาง 5 เมตร ยาว 
1,405 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 7,025 
ตารางเมตร 

- - - - 4,773,000 

(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

จำนวนถนน
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 
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