
                                   
                                                     
 
 

 
 
  
  

แผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น  
((พพ..ศศ..22556611--22556655))  

แก้ไข แก้ไข   ฉบบัท่ี ฉบบัท่ี   99    พ.ศ.พ.ศ.  25625644  
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  

  
          
    
        
  
        
      งานงานแผนงานและงบประมาณแผนงานและงบประมาณ  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
      กองกองยุยุทธศาสตร์และงบประมาณทธศาสตร์และงบประมาณ                                                                    จังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม  





ค ำน ำ 
  ตามที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ได้ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  2562  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเครื่องมือในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าวแล้ว เทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่ได้พิจารณาแก้ไข  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับความเป็นจริง   และเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของ
ราชการและการพัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข   
ฉบับที่  9  พ.ศ. 2564  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 21  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่น  อ าเภอ  และจังหวัดทราบด้วย  และเทศบาลต าบลเหมืองใหม่จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแก้ไข
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น  ตอบสนองความต้องการการพัฒนาของ
ประชาชนได้อย่างสัมฤทธิ์ผลต่อไป 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 



แบบ ผ.01

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

1. กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

             3      320,000              6      343,830              4      759,200              6       441,000              3      882,000 22           5,492,104     

1.2 แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

             9    6,478,800              7    6,844,900              4    2,271,000              7     5,319,000              9    4,105,500 36           50,038,472    

1.3 แผนงานการพาณิชย์              3      851,000              4    1,499,600              4    1,000,000              2       860,000              2      710,000 15           9,841,230     
รวม           15   7,649,800           17   8,688,330           12   4,030,200           15    6,620,000           14   5,697,500           73   32,685,830

2. กำรสง่เสริม
เศรษฐกิจยั่งยนื

2.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

             4        90,000              4        90,000              5      120,000              5       120,000              5      120,000 23           1,080,046     

2.2 แผนงานการเกษตร              6        80,000              6        60,000              6        60,000              6         60,000              6        60,000 30           640,060        
รวม           10      170,000           10      150,000           11      180,000           11      180,000           11      180,000           53        860,000

3. กำรสง่เสริมคุณภำพ
ชวีิตและชมุชนเขม้แขง็

บญัชสีรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข  ฉบบัที่  9

เทศบำลต ำบลเหมอืงใหม่

รวม 5 ปี
ยทุธศำสตร์

ป ี2561 ป ี2562  ป2ี563  ป ี2564 ป ี2565



จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

รวม 5 ปี
ยทุธศำสตร์

ป ี2561 ป ี2562  ป2ี563  ป ี2564 ป ี2565

3.1 แผนงานการศึกษา              8    1,056,000              8    1,067,700              8    1,067,800            13     4,494,030            11    2,111,000 48           19,593,156    
3.2 แผนงานสาธารณสุข              4      142,935              4      142,500              5      161,000              8       305,000              8      305,000 29           2,112,928     
3.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

             9      230,000              9      500,000              6      480,000              6       480,000              6      480,000 36           4,340,072     

 3.4 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

             2        20,000              2        20,000              2        20,000              2         20,000              2        20,000 10           200,020        

3.5 แผนงานงบกลาง              4    5,105,000              4    5,305,000              4    5,805,000              4     6,755,000              4    5,805,000 20           57,550,040    
รวม           27   6,553,935           27   7,035,200           25   7,533,800           33  12,054,030           31   8,721,000          143   41,897,965

4. กำรบริหำรจดักำร
และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดลอ้ม

4.1 แผนงานสาธารณสุข              5      370,000              6      365,000              7    1,365,000              7       853,500              6      355,000 31           6,617,062     
4.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

             1        20,000              1        20,000              3        40,000              2         40,000              6      651,000 13           1,542,026     

รวม             6      390,000             7      385,000           10   1,405,000             9      893,500           12   1,006,000           44     4,079,500
5. กำรจดัระเบยีบ
ชมุชน  สงัคม  และ
รักษำควำมสงบ
เรียบร้อย



จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

รวม 5 ปี
ยทุธศำสตร์

ป ี2561 ป ี2562  ป2ี563  ป ี2564 ป ี2565

5.1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

             9    1,606,000              7      587,000              8      607,000            10     1,114,000              9      667,000 43           9,162,086     

5.2 แผนงาน
อตุสาหกรรมและโยธา

 -  -  -  -              2    1,350,000              1               -    -    1,000,000 3             4,700,006     

รวม             9   1,606,000             7      587,000           10   1,957,000           11    1,114,000             9   1,667,000 46          6,931,000    
6. กำรสง่เสริมศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี และภมูิ
ปญัญำทอ้งถ่ิน

6.1  แผนงานบริหาร
ทั่วไป

             2        90,000              2        60,000              2        60,000              2         60,000              2        60,000 10           660,020        

 6.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

             4        20,000              4        20,000              4        20,000              4         20,000              4        20,000 20           200,040        

รวม             6      110,000             6       80,000             6       80,000             6        80,000             6       80,000           30        430,000
7. กำรสง่เสริมกำร
ทอ่งเที่ยว

7.1 แผนงานการศึกษา              3        20,000              3        20,000              3        20,000              3         20,000              3        20,000 15           200,030        
7.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

 -  -  -  -  -  -  -  -              1      100,000 1             200,002        

7.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

             1      100,000              1      100,000              1      100,000              1       100,000              1      100,000 5             1,000,010     



จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

รวม 5 ปี
ยทุธศำสตร์

ป ี2561 ป ี2562  ป2ี563  ป ี2564 ป ี2565

7.4 แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

             1      100,000              1      100,000              1      100,000              1       100,000              1      100,000 5             1,000,010     

รวม             2      200,000             2      200,000             2      200,000             2      200,000             2      200,000           10     1,000,000
8. กำรพัฒนำกำร
บริหำรจดักำร
บำ้นเมอืงที่ดี

8.1  แผนงานบริหาร
ทั่วไป

           11      895,480            21      853,400            22      768,000            23       853,850            23      868,000 100         8,477,660     

รวม           11      895,480           21      853,400           22      768,000           23      853,850           23      868,000          100     4,238,730
รวมทั้งสิ้น            86   17,575,215            97   17,978,930            98   16,154,000          110   21,995,380          108   18,419,500          499     92,123,025



3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้คีวามมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

1: การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

- 5 -

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข  ฉบบัที่  9
เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ าพร้อมติดต้ังไฟฟา้
สาธารณะ  ซอยขอให้
เหมอืนเดิม   หมู่ที่ 10

 - เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกและมี
ความปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟา้ตาม
แบบแปลนที่ก าหนด  
อดุหนนุใหก้บัการ
ไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
อ าเภอ
อมัพวา

330,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และมคีวามปลอดภยั

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ า  ซอยคลอง
ขนนทแ์ยกขวา  หมู่ที่  10

 - เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกและมี
ความปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟา้ตาม
แบบแปลนที่ก าหนด  
อดุหนนุใหก้บัการ
ไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
อ าเภอ
อมัพวา

420,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และมคีวามปลอดภยั

กองช่าง

รวม 2 โครงการ 750,000

-  6  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบ งบงบงบงบ

งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบ งบ งบงบงบงบ



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 
3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้คีวามมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด
1: การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

-  7  -

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข  ฉบบัที่  9
เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการปรับปรุง
ส านกังานเทศบาลต าบล
เหมอืงใหม่

 - เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกและมี
ความปลอดภยั

ปรับปรุงส านักงาน 
เทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่ ได้แก่ ทาสี  
ปรับปรุงพื้นส านักงาน 
และอื่นๆ

     300,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และมคีวามปลอดภยั

กองช่าง

รวม 1 โครงการ     300,000

-  8  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบ งบ งบ

งบ งบ งบงบ งบงบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบ งบงบงบงบ



4 :     สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมส่ีวนร่วมทกุภาคส่วน

5 : การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.2. แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

4. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

- 9  -

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข  ฉบบัที่  9

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันห์นา้ส านกังาน
เทศบาลต าบลเหมอืงใหม่

 - เพื่อปรับปรุงภมูทิศัน์
หนา้ส านกังานเทศบาล
ใหส้ะอาด เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยสวยงาม

 - ปรับปรุงภมูทิศัน์
หนา้ส านกังาน
เทศบาลต าบลเหมอืง
ใหม่

     300,000  - ประชาชนมี
ความพงึพอใจ ร้อย
ละ 80

 - ส านกังาน
เทศบาลมคีวาม
สะอาด เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยสวยงาม 
ประชาชนมคีวามพงึ
พอใจในการมาใช้
บริการ

กองช่าง

รวม 1 โครงการ 300,000

- 10 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ



4 : สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมส่ีวนร่วมทกุภาคส่วน

5 : การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.3  แผนงานการเกษตร

- 11 -

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข  ฉบบัที่  9
เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

4. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

-  -



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการขุดลอกโคลน
เลนล าประโดงบริเวณ
กลุ่มบา้นยายส าเนยีง 
คล้ ามณี และล าประโด
งบริเวณกลุ่มบา้นนายเห
ลิม นชุประเสริฐ หมู่ที่ 2

 - เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร
 - เพื่อปอ้งกนัอทุกภยั
 - เพื่อใหป้ระชาชนมี
แหล่งน้ าส าหรับท า
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอตลอดปี

 - ขุดลอกโคลนเลน 
ล าประโดงบริเวณ
กลุ่มบา้นยายส าเนยีง 
คล้ ามณี และล าประ
โดงบริเวณกลุ่มบา้น
นายเหลิม นชุ
ประเสริฐ หมู่ที่ 2 
ความกว้างเฉล่ีย 2.00 
เมตร ลึกไมน่อ้ยกว่า 
0.50 เมตร ความยาว
รวมไมน่อ้ยกว่า 540 
เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาล

      23,000  - ล าประโดง
สาธารณะในเขต
เทศบาลที่ต้ืนเขิน
ได้รับการขุดลอก 
ตามแบบที่ก าหนด

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
 - ปญัหาอทุกภยั
ได้รับการปอ้งกนั
และแกไ้ขอย่าง
เหมาะสม
 - ประชาชนมแีหล่ง
น้ าส าหรับท า
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

- 12 -

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

งบ งบ งบ งบ งบ
งบ งบ งบ งบ

งบ
งบ

งบงบ
งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2 โครงการขุดลอกโคลน
เลนบริเวณคลองต้นง้ิว 
หมู่ที่ 7

 - เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร
 - เพื่อปอ้งกนัอทุกภยั
 - เพื่อใหป้ระชาชนมี
แหล่งน้ าส าหรับท า
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอตลอดปี

 - ขุดลอกโคลนเลน 
บริเวณคลองต้นง้ิว 
หมู่ที่ 7  ความกว้าง
เฉล่ีย 2.00 เมตร ลึก
ไมน่อ้ยกว่า 0.50 
เมตร ความยาวรวม
ไมน่อ้ยกว่า 700 เมตร
 ตามแบบแปลนของ
เทศบาล

      29,800  - คลองสาธารณะ
ในเขตเทศบาลที่ต้ืน
เขินได้รับการขุด
ลอก ตามแบบที่
ก าหนด

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
 - ปญัหาอทุกภยั
ได้รับการปอ้งกนั
และแกไ้ขอย่าง
เหมาะสม
 - ประชาชนมแีหล่ง
น้ าส าหรับท า
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

- 13  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบ
งบ งบ งบ งบ

งบ
งบ

งบงบ
งบ

งบ งบงบ
งบ

งบ
งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3 โครงการขุดลอกโคลน
เลนบริเวณคลองปา่ช้า 
หมู่ที่ 9

 - เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร
 - เพื่อปอ้งกนัอทุกภยั
 - เพื่อใหป้ระชาชนมี
แหล่งน้ าส าหรับท า
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอตลอดปี

 - ขุดลอกโคลนเลน 
บริเวณคลองปา่ช้า 
หมู่ที่ 9 ความกว้าง
เฉล่ีย 2.00 เมตร ลึก
ไมน่อ้ยกว่า 0.50 
เมตร ความยาวรวม
ไมน่อ้ยกว่า 900 เมตร
 ตามแบบแปลนของ
เทศบาล

      38,300  - คลองสาธารณะ
ในเขตเทศบาลที่ต้ืน
เขินได้รับการขุด
ลอก ตามแบบที่
ก าหนด

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
 - ปญัหาอทุกภยั
ได้รับการปอ้งกนั
และแกไ้ขอย่าง
เหมาะสม
 - ประชาชนมแีหล่ง
น้ าส าหรับท า
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

รวม 3 โครงการ 91,100

- 14   -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบ
งบ งบ งบ งบ

งบ
งบ

งบงบ
งบ

งบ งบงบ
งบ

งบ
งบ

งบ งบงบ
งบ

งบ งบงบ
งบ

งบ
งบ

งบ
งบ



3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้คีวามมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

3 : การพฒันาด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

5.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการจดัระเบยีบชมุชน  สงัคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย

-  15  -

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข  ฉบบัที่  9
เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 กอ่สร้างโรงเกบ็เรือยนต์
ดับเพลิง

 - เพื่อเปน็สถานที่เกบ็
เรือยนต์ดับเพลิง 
อปุกรณ์และเคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ในการปอ้งกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ใน
การปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

 - กอ่สร้างโรงเกบ็เรือ
ยนต์ดับเพลิง ขนาด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาล จ านวน 1 
อาคาร

  1,000,000  - โรงเกบ็เรือยนต์
ดับเพลิง จ านวน  1
 อาคาร

 - เรือยนต์ดับเพลิง 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ได้รับการ
จัดเก็บรักษาอย่างเป็น
ระเบียบ เป็นหมวดหมู่ 
 -  การบริหารจัดการ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านกัปลัด 
(งาน

ปอ้งกนัฯ)

รวม 1 โครงการ 1,000,000

-  16  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบ



3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้คีวามมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

1: การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

-  17  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข  ฉบบัที่ 9

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

แบบ ผ.02/1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 กอ่สร้างลานเอนกประสงค์
 (โดม) และลาน
เอนกประสงค์ บริเวณลาน
วัดเหมอืงใหม ่ หมู่ที่ 2 
ต าบลเหมอืงใหม ่อ าเภอ
อมัพวา จังหวัด
สมทุรสงคราม

- เพื่อใช้เปน็สถานที่จัด
กจิกรรมทางด้าน
วัฒนธรรม หรือกจิกรรม
ต่างๆ 

กอ่สร้างลาน
เอนกประสงค์ (โดม) 
และลานเอกนประสงค์
 บริเวณวัดเหมอืงใหม ่
 หมู่ที่ 2   จ านวน   1
 แหง่

  3,000,000 กอ่สร้างลาน
เอนกประสงค์ 
(โดม) และลานเอ
กนประสงค์ ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้ใช้จัด
กจิกรรมสาธารณะ
ทางด้านวัฒนธรรม 
หรือกจิกรรม
สาธารณะต่างๆ

กองช่าง

รวม 1 โครงการ  3,000,000

-  18  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน  - เพื่อสนบัสนนุการ
ด าเนนิงานของกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ  ในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบล
เหมอืงใหม่

 - จัดซ้ือเคร่ืองปั้ม
บรรจุภณัฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ  พร้อม
แมพ่มิพ ์ จ านวน  
1  เคร่ือง

      48,150 ส านกัปลัด
(งานพฒันา

ชุมชน)

2 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน  - เพื่อสนบัสนนุการ
ด าเนนิงานของกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ  ในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบล
เหมอืงใหม่

 - จัดซ้ือบล็อก
ต้นแบบบรรจุภณัฑ์  
(Modal)  จากวัสดุ
ธรรมชาติ  
1  ต้นแบบ

      16,000 ส านกัปลัด
(งานพฒันา

ชุมชน)

 - 19 -

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  แก้ไข  ฉบบัที่  9

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่อ าเภออัมพวา  จงัหวัดสมทุรสงคราม

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.03
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รายละเอียดการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ฉบับที่  9  ประจ าปี  2564 

โครงการที่เทศบาลก าหนดแผนด าเนินการโดยใช้งบประมาณของเทศบาล  (ผ.๐๒) 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าพร้อม
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  ซอยขอให้
เหมือนเดิม  หมู่ที   10 
งบประมาณ 330,000 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 
หน้าที  6 ล่าดับที  1  
แผนพัฒนาท้องถิ น พ.ศ.2561-2565 
เพิ มเติมและเปลี ยนแปลง  ฉบับที   5 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ  2564 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าพร้อม
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  ซอยขอให้
เหมือนเดิม  หมู่ที   10 
งบประมาณ 330,000 บาท  
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ  2565 
 
 

 
 

 

ไม่สามารถด่าเนนิการได้ภายใน
ปีงบประมาณที ก่าหนด  
เนื องจากเทศบาลท่าหนงัสือ
เพื อขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอ่าเภออัมพวาประมาณ
ราคาเมื อเดือนเมษายน 2563  
เพื อน่าราคามาจัดท่า
งบประมาณรายจา่ย  ประจ่าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564   
แต่การไฟฟ้าได้ประมาณราคา
แจ้งเทศบาลเมื อวันที   
๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
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ล าดับ

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 
ซอยคลองขนนท์แยกขวา  หมู่ที   10 
งบประมาณ 420,000 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 
หน้าที  6 ล่าดับที  2  
แผนพัฒนาท้องถิ น พ.ศ.2561-2565 
เพิ มเติมและเปลี ยนแปลง  ฉบับที   5 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ  2564 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 
ซอยคลองขนนท์แยกขวา  หมู่ที   10 
งบประมาณ 420,000 บาท  
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ  2565 
 
 

 
 

 

ไม่สามารถด่าเนนิการได้ภายใน
ปีงบประมาณที ก่าหนด  
เนื องจากเทศบาลท่าหนงัสือ
เพื อขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอ่าเภออัมพวาประมาณ
ราคาเมื อเดือนเมษายน 2563  
เพื อน่าราคามาจัดท่า
งบประมาณรายจา่ย  ประจ่าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564   
แต่การไฟฟ้าได้ประมาณราคา
แจ้งเทศบาลเมื อวันที   
๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
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ล าดับ

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

3 โครงการปรับปรุงส่านักงานเทศบาล
ต่าบลเหมืองใหม่ 
งบประมาณ  300,000 บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้าที   9  โครงการที   3  
แผนพัฒนาท้องถิ น พ.ศ.2561-2565  
เพิ มเติมและเปลี ยนแปลง  ฉบับที   5 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ  2564 

โครงการปรับปรุงส่านักงานเทศบาล
ต่าบลเหมืองใหม่ 
งบประมาณ  300,000 บาท 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ  2565 

ไม่สามารถด่าเนินการได้ทัน
ภายในปีงบประมาณที 
ก่าหนด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าส่านักงาน
เทศบาลต่าบลเหมืองใหม่ 
งบประมาณ 300,000 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 
หน้าที   97  ล่าดับที   3  
แผนพัฒนาท้องถิ น พ.ศ.2561-2565 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ  2563 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า
ส่านักงานเทศบาลต่าบลเหมืองใหม่ 
งบประมาณ 300,000 บาท  
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ  2565 
 

 

ไม่สามารถด่าเนินการได้
ภายในปีงบประมาณที 
ก่าหนด 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
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ล าดับ

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

5 โครงการขุดลอกโคลนเลนล่าประโดง  
บริเวณกลุ่มบ้านยายส่าเนียง  คล้่ามณี  
และล่าประโดงบริเวณกลุ่มบ้าน 
นายเหลิม  นุชประเสริฐ  หมู่ที   2 
งบประมาณ  23,000 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 
หน้าที   98  ล่าดับที   4  
แผนพัฒนาท้องถิ น พ.ศ.2561-2565 
ปีงบประมาณที ด่าเนินการ  2565 

โครงการขุดลอกโคลนเลนล่าประโดง  
บริเวณกลุ่มบ้านยายส่าเนียง  คล้่ามณี  
และล่าประโดงบริเวณกลุ่มบ้าน 
นายเหลิม  นุชประเสริฐ  หมู่ที   2 
งบประมาณ  23,000 บาท  
แผนงานการเกษตร 
ปีงบประมาณที ด่าเนินการ  2565 
 

 

แก้ไขตามรูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 

6 โครงการขุดลอกโคลนเลน   
บริเวณคลองต้นงิ้ว  หมู่ที   7 
งบประมาณ  29,800 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 
หน้าที   99  ล่าดับที   5  
แผนพัฒนาท้องถิ น พ.ศ.2561-2565 
ปีงบประมาณที ด่าเนินการ  2565 

โครงการขุดลอกโคลนเลน   
บริเวณคลองต้นงิ้ว  หมู่ที   7 
งบประมาณ  29,800 บาท  
แผนงานการเกษตร 
ปีงบประมาณที ด่าเนินการ  2565 
 

 

แก้ไขตามรูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 
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ล าดับ

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

7 โครงการขุดลอกโคลนเลน   
บริเวณคลองป่าช้า  หมู่ที   9 
งบประมาณ  38,300 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน 
หน้าที   100  ล่าดับที   6  
แผนพัฒนาท้องถิ น พ.ศ.2561-2565 
ปีงบประมาณที ด่าเนินการ  2565 

โครงการขุดลอกโคลนเลน   
บริเวณคลองป่าช้า  หมู่ที   9 
งบประมาณ  38,300 บาท  
แผนงานการเกษตร 
ปีงบประมาณที ด่าเนินการ  2565 
 

 

แก้ไขตามรูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 

8 ก่อสร้างโรงเก็บเรือยนต์ดับเพลิง 
งบประมาณ  1,000,000 บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้าที   110  โครงการที   1  
แผนพัฒนาท้องถิ น พ.ศ.2561-2565   
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ  2564 

โครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือยนต์
ดับเพลิง 
งบประมาณ  1,000,000 บาท 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ  2565 

ไม่สามารถด่าเนินการได้ 
ภายในปีงบประมาณที 
ก่าหนด 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน  สังคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
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รายละเอียดการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ฉบับที่  9  ประจ าปี  2564 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

1 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
(โดม)  และลานเอนกประสงค์  บริเวณ
ลานวัดเหมืองใหม่ หมู่ที่  2  
งบประมาณ  3,000,000 บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้าที่  8  โครงการที่  1  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
เพ่ิมเติม  ฉบับที่  6 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ  2564 

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
และลานเอนกประสงค์  บริเวณลานวัด
เหมืองใหม่  หมู่ที่  2  
งบประมาณ  3,000,000 บาท 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ  2565 

ไม่สามารถด าเนินการได้ 
ภายในปีงบประมาณท่ี
ก าหนด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
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รายละเอียดการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข  ฉบับท่ี  9  พ.ศ. 2564 

บัญชีครุภัณฑ์  (ผ. 03) 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ครั้งที ่
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ 
แผนงาน 

หน้าที่/ล าดับท่ี งบประมาณ 
อนุมัติ 

ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการทีข่อแก้ไข หมายเหตุ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม  ฉบับที่  7  
พ.ศ. 2563  หน้าที่  1  
โครงการที่  1  

48,150 จัดซื้อเครื่องปั๊มบรรจุภัณฑ์
จากวัสดุธรรมชาติ  พร้อม
แม่พิมพ์  จ านวน  1  เครื่อง 
แผนงานบริหารทั่วไป 
ปีงบประมาณ 2564  

จัดซื้อเครื่องปั๊มบรรจุภัณฑ์
จากวัสดุธรรมชาติ  พร้อม
แม่พิมพ์  จ านวน  1  เครื่อง 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 ปีงบประมาณ 2564  

แก้ไขตามรูปแบบและ
การจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม  ฉบับที่  7  
พ.ศ. 2563  หน้าที่  1  
โครงการที่  2  

16,000 จัดซื้อบล็อกต้นแบบบรรจุ
ภัณฑ์  (Modal)  จากวัสดุ
ธรรมชาติ  1  ต้นแบบ 
แผนงานบริหารทั่วไป 
ปีงบประมาณ 2564  

จัดซื้อบล็อกต้นแบบบรรจุ
ภัณฑ์  (Modal)  จากวัสดุ
ธรรมชาติ  1  ต้นแบบ 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 ปีงบประมาณ 2564  

แก้ไขตามรูปแบบและ
การจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 


