
 

 
 

 

 

แผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น  
((พพ..ศศ..๒๕๖๖๒๕๖๖--๒๕๗๐๒๕๗๐))  

  
  

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงครามอ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  

  
  
        
  

งานงานวิเคราะห์นโยบายและแผนวิเคราะห์นโยบายและแผน    
                    กองกองยุทธศาสตร์และงบประมาณยุทธศาสตร์และงบประมาณ                                                                  

    

 





ค ำน ำ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่จึงเห็นชอบให้ใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  ของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่นต่อไป 

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 



สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน        ๑ 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ๗ 

ส่วนที่  ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ      ๓๐ 

  -  แบบ ผ.๐๑  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา      ๓๒ 

  -  แบบ ผ.๐๒  รายละเอียดโครงการพัฒนา      ๓๖ 

  -  แบบ  ผ.๐๒/๑  รายละเอียดโครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  ๑๑๖ 
     และแผนพัฒนาชุมชน 

  -  แบบ  ผ.๐๒/๒  รายละเอียดโครงการพัฒนาส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพ  ๑๓๔ 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  -  แบบ  ผ.๐๓  บัญชีครุภัณฑ์       ๑๓๖ 

ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล                ๑๓๘ 
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ส่วนที่ ๑  
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ด้านกายภาพ 
๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  มีพ้ืนที่  ๗.๗๘  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  ๔,๘๖๒.๕  ไร่   

อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภออัมพวาประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสมุทรสงครามประมาณ ๑๖ 
กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  ๘๕  กิโลเมตร   

 ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะแก  อ าเภอบางคนที   
จังหวัดสมุทรสงคราม 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา 
    จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ทิศใต้  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองใหม่  อ าเภออัมพวา 
    จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลวัดประดู่  อ าเภออัมพวา 
    จังหวัดสมุทรสงคราม 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
 เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  มีสภาพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดคลองแคว

อ้อม  ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ าแม่กลอง  ชาวบ้านเรียกกันมาช้านานว่าแม่น้ าอ้อม  เป็นล าคลองสายหลักท่ีไหล
ผ่าน  และยังมีล าคลองสายเล็ก ๆ จ านวนมาก  ท าให้มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคตลอดปี  สภาพอากาศชุ่มชื้น
เหมาะแก่การเพาะปลูก 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
 เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล  จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท า

ให้มีความชุ่มชื้นตลอดปี  ส่งผลให้ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด  ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด  และมีฝนตกชุกในฤดูฝนมีค่า
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  ๓๒.๕  องศาเซลเซียส  และมีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย  ๒๔.๔  องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ย  ๑,๔๗๔.๖  มิลลิเมตรตอ่ปี  และมีความชื้นสัมพันธ์สูงสุดในเดือนตุลาคม  ๙๓.๐%  และต่ าสุดในเดือน
ธันวาคม  ๔๑.๐% 

๑.๔  ลักษณะของดิน 
 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทราย  มีการทับถมเป็นชั้น ๆ และมีอินทรียวัตถุท่ีได้

จากการขุดลอกร่องน้ า  ดินล่างมีสีเทา  ปัจจุบันเกษตรกรได้ท าการขุดยกร่องเพ่ือปลูกพืชผลต่าง ๆ โดยดินชนิด
นี้จะเป็นดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชและไม้ผล 
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๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑  เขตการปกครอง   

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด  ๕  หมู่บ้าน  ได้แก่   
-  หมู่ที่  ๑  บ้านคลองกระทิง 
-  หมู่ที่  ๒  บ้านคลองเหมืองใหม่ 
-  หมู่ที่  ๗  บ้านคลองดอน 
-  หมู่ที่  ๙  บ้านหัวหาด 
-  หมู่ที่  ๑๐  บ้านวัดแก้วเจรญิ-บางวันทอง 

๒.๒  การเลือกตั้ง  
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น  ๒  เขตเลือกตั้ง  ได้แก่ 

 -  เขตเลือกตั้งที่  ๑  ประกอบด้วย  หมู่ที่  ๑, ๒ และ  ๗ 
 -  เขตเลือกตั้งที่  ๒  ประกอบด้วย  หมู่ที่  ๙ และ ๑๐ 

๓.  ประชากร 
๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ชื่อชุมชน 
จ านวนประชากร  (คน) 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

๑. บ้านคลองกระทิง ๑๔๗ ๑๖๓ ๓๑๐ ๑๑๓ 
๒. บ้านคลองเหมืองใหม่ ๑๑๕ ๑๒๑ ๒๓๖ ๘๕ 
๓. บ้านคลองดอน ๒๑๙ ๒๖๒ ๔๘๑ ๑๗๒ 
๔. บ้านหัวหาด ๑๓๗ ๑๕๐ ๒๘๗ ๑๔๑ 
๕. บ้านวัดแก้วเจริญ-บางวันทอง ๓๒๙ ๓๐๙ ๖๓๘ ๒๖๕ 

รวม ๙๔๗ ๑,๐๐๕ ๑,๙๕๒ ๗๗๖ 
 
๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ช่วงอายุ ชาย หญิง คิดเป็นร้อยละ 

แรกเกิด - ๒ ปี ๙ ๑๓ ๑.๑๓ 
๒ - ๑๒ ปี ๖๔ ๕๗ ๖.๒๐ 
๑๓ - ๒๐ ปี ๗๖ ๔๙ ๖.๔๐ 
๒๑ - ๔๐ ปี ๒๔๓ ๒๐๔ ๒๒.๘๙ 
๔๑ - ๕๙ ปี ๒๘๖ ๒๗๒ ๒๘.๕๗ 
๖๐ ปีขึ้นไป ๒๖๙ ๔๑๑ ๓๔.๘๒ 

รวม ๙๔๗ ๑,๐๐๖ ๑๐๐ 
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๔.  สภาพทางสังคม 
 ๔.๑  การศึกษา 
  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  มีสถานศึกษาท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่  จ านวน  ๔  แห่ง  ได้แก่ 
  -  โรงเรียนถาวรวิทยา 
  -  โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 
  -  โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟ้ือบ ารุง) 
  -  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  วัดอินทาราม 
 ๔.๒  สาธารณสุข 

สถานบริการสาธารณสุข จ านวนบุคลากร พื้นที่รับผิดชอบ 
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองเหมืองใหม่ ๔ หมู่ที่  ๑  และ  ๒ 
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมืองใหม่ ๔ หมู่ที่  ๗, ๙ และ ๑๐ 
 ๔.๓  อาชญากรรม 
  ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ไม่มีประวัติเหตุอาชญากรรมร้ายแรง 
 ๔.๔  ยาเสพติด 
  ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ไม่มีแหล่งมั่วสุมยาเสพติด 
 ๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
  ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  มีจ านวนผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพของเทศบาล  ดังนี้ 
  -  ผู้สูงอายุ จ านวน  ๕๗๔ ราย 
  -  ผู้พิการ จ านวน    ๗๓ ราย 
  -  ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน      - ราย 
๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 
        ๕.๑.๑  เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล 
  -  ถนนลาดยาง  จ านวน  ๑๘ สาย 
  -  ถนนคอนกรีต  จ านวน  ๗ สาย 
  -  สะพานคอนกรีต จ านวน  ๓๕ สาย 
  -  สะพานไม้  จ านวน  ๘ สาย 
  -  คลอง   จ านวน  ๑๔ สาย 
       ๕.๑.๒  การจัดการขนสง่มวลชน  ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่มีรถประจ าทางสายวัดแก้ว
เจริญ-สมุทรสงคราม  จ านวน  ๑  สาย 
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       ๕.๑.๓  การคมนาคมทางน้ า  ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่มีคลองแควอ้อมซึ่งเป็นคลอง
ขนาดใหญ่เป็นสาขาของแม่น้ าแม่กลองไหลผ่าน  เดิมเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนแต่ในปัจจุบันการสัญจร
ทางน้ าได้ลดความส าคัญลงอย่างมาก  เนื่องจากมีการคมนาคมทางบกที่มีความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิม
มากขึ้น 
 ๕.๒  การไฟฟ้า 
  การด าเนินกิจการไฟฟ้าให้กับประชาชน  ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่อยู่ในความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภออัมพวา  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนอย่างทั่วถึง 
 ๕.๓  การประปา 
  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  มีกิจการประปาเป็นของตนเอง  ด าเนินการโดยกองช่าง  มีศูนย์
ผลิตน้ าประปา  จ านวน  ๒  แห่ง  ได้แก่   

ศูนย์ผลิตน้ าประปา ก าลังการผลิต/วัน  
(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าจ าหน่ายแก่ผู้ใช้/
เดือน (ลบ.ม.) 

จ านวนผู้ใช้น้ า 
(หลังคาเรือน) 

๑. ศูนย์ผลิตน้ าประปาชนิดผิวดิน  
บริเวณวัดเสด็จ  หมู่ที่  ๗ 

๑๒๘ ๑๖๐ ๓๙๖ 

๒. ศูนย์ผลิตน้ าประปาชนิดผิวดิน  
บริเวณส านักงานเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่  หมู่ที่  ๙ 

๑๓๐ ๑๖๒ ๒๖๔ 

 
 ๕.๔  โทรศัพท์  ปัจจุบันประชากรในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
เป็นส่วนใหญ่ 
 ๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ  ครุภัณฑ์  ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่   
ยังไม่มีบริการไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑  การเกษตร 
  ประชาชกรในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ไม้ผลที่
ส าคัญ  คือ  ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่  มะพร้าวและลิ้นจี่  โดยพื้นที่ปลูกส้มโอและลิ้นจี่ประมาณ  ๒ ใน ๓  ของพ้ืนที่
เกษตรกรรมทั้งหมด  และเป็นผลไม้ข้ึนชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 ๖.๒  การประมง 
  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพการประมงแต่ยังมี
การจับสัตว์น้ าเพื่อการบริโภคในครัวเรือนบ้างเท่านั้น 
 ๖.๓  การปศุสัตว์ 
  ในเขตเทศบาลต าบเลหมืองใหม่  ไม่มีกิจการการเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่  มีเพียงการเลี้ยงสัตว์
ขนาดเล็กในครัวเรือน 
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 ๖.๔  การบริการ 
  -  โรงแรม  จ านวน  - แห่ง 
  -  โฮมสเตย์/รีสอร์ท จ านวน  ๒ แห่ง  
  -  ร้านอาหาร  จ านวน  ๑๐ แห่ง 
  -  สถานีขนส่ง  จ านวน  - แห่ง 
  -  ร้านเกมส์  จ านวน  - แห่ง 
 ๖.๕  การท่องเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรมที่
น่าสนใจมากมาย  และมีที่พักแบบรีสอร์ทและโฮมสเตย์ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวด้วย 
 ๖.๖  อุตสาหกรรม 
  ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม  การประกอบอาชีพอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น  การท าขนมไทย  การเย็บกระทงใบตอง 
 ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  กลุ่มแม่บ้านบางวันทอง   
 ๖.๘  แรงงาน 
  ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  มีแรงงานสัญชาติไทยประมาณร้อยละ  ๙๐  และแรงงาน
สัญชาติเมียนมา่ประมาณร้อยละ  ๑๐   
๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 ๗.๑  การนับถือศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ  มีศาสนสถานในเขตเทศบาล  จ านวน  ๗  แห่ง 
ดังนี้ 
  ๑.  วัดเหมืองใหม่  หมู่ที่  ๒ 
  ๒.  วัดอินทาราม  หมู่ที่  ๑ 
  ๓.  วัดเสด็จ  หมู่ที่  ๗ 
  ๔.  วัดละมุด  หมู่ที่  ๙ 
  ๕.  วัดราษฎร์บูรณะ  หมู่ที่  ๙ 
  ๖.  วัดบางวันทอง  หมู่ที่  ๙ 
  ๑๐.  วัดแก้วเจริญ  หมู่ที่  ๑๐ 
  ๗.๒  ประเพณีและงานประจ าปี  ประเพณีท าบุญออกพรรษาตักบาตรรอบโบสถ์  ประมาณช่วงเดือน
ตุลาคมของทุกปี 
 ๗.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาท้องถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  การท าน้ าตาลมะพร้าว 
  ภาษาถ่ิน  คือ  ภาษากลาง 
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 ๗.๔  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  สินค้าพ้ืนเมืองที่ระลึกโดดเด่น  คือ  น้ าตาลมะพร้าว  ส้มโอ  ลิ้นจี่ 
๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๘.๑  น้ า 
  น้ าที่ ใช้ในการอุปโภคบริโภค  เป็นน้ าที่ ได้จากล าคลองธรรมชาติ  ซึ่งต้องน้ ามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา  ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณท่ีน้อยมากไม่สามารถน าขึ้นมาใช้เพียงพอได้   
 ๘.๒  ป่าไม้ 
  ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่มีแต่สวนผลไม้  ได้แก่  สวนลิ้นจี่  มะพร้าว  ส้มโอ 
 ๘.๓  ภูเขา 
  ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหมไ่ม่มีพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา 
 ๘.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติถือว่ายังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
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ส่วนที่ ๒  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็น ภาพฝันของแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะก าหนดกรอบและแนว
ทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือตามคติ
พจน์ "มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน" โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง ๒๐ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

ตามร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ฉบับสรุปย่อ ที่เผยแพร่ต่อประชาชน มีการแบ่งยุทธศาสตร์
ออกเป็น ๖ ด้าน คือ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ที่มาของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ค าว่า "ยุทธศาสตร์ชาติ" ถูกพูดถึงบ่อยครั้งในยุครัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.)  จนกระทั่งยุทธศาสตร์ชาติถูกเขียนขึ้นอย่างเปิดเผยครั้งแรกใน ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ หมวด ๖ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ โดยเขียนว่า 

"มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตาม
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็น พลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และ
สาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าว
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้" 

จากมาตรา ๖๕ นี้เอง ท าให้ต้องออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง เรียกว่า "พระราชบัญญัติการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐" เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินการจัดท าตัวยุทธศาสตร์ชาติของจริง เช่น การ
แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ  

http://www.thaigov.go.th/uploads/document/66/2017/01/pdf/20year-may59.pdf
https://ilaw.or.th/sites/default/files/draft_country_strategy_bill.PDF
https://ilaw.or.th/sites/default/files/draft_country_strategy_bill.PDF
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๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นใน

ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิด
กันมากขึ้นโดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความ
สมดุลและยั่งยืน  

ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็น
แผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื น (Sustainable Development 
Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ 
ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์
และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่ง
คั่งและยั่งยืน ”  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพ่ือก ากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งค่ัง

   และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
     และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 
 
 
 
 

https://th.wikisource.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_20_%E0%B8%9B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AF_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AF_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AF_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AF_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AF_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AF_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AF_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AF_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_8
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  ๒   
วิสัยทัศน์  “เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรและอาหารปลอดภัย  อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

     แหล่งท่องเที่ยวชั้นน าเชิงธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า” 
พันธกิจ 

• สร้างและฟ้ืนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ า เพ่ือเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 

• เพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร อาหาร และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
• พัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
• สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดน 
• ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง 
• การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  เสริมสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
  กลยุทธที่  ๑.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางการเกษตรให้คง
ความสมบูรณ์ 
  กลยุทธที่  ๑.๒  พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าด้านการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศักยภาพสินค้าและบริการเพ่ือการท่องเที่ยว  การค้า
และพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ 
  กลยุทธ์ที่  ๒.๑  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตที่เชื่อมโยงการค้า   
การลงทุนและการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่  ๒.๒  พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  อนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  ๓.๑  พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  ๓.๒  ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  ๓.๒  ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  เพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม  (innovation) และแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  (creative economy)  อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 

https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_9
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_10
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  กลยุทธ์ที่  ๔.๑  เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขันของอุตสาหกรรมด้วย
นวัตกรรม 
  กลยุทธ์ที่  ๔.๒  สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการและสร้างโอกาสในการค้า  การตลาด
และการลงทุน 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 
วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสงคราม 
 “เมืองแห่งวิถีชีวิต ๓ น้ าอย่างยั่งยืน  แหล่งผลิตอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย  เพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตให้มีมูลค่าสูง  มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๑.  บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๒.  ประสานงาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะประชา
รัฐในจังหวัดสมุทรสงคราม  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ๓.  ก ากับ  ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสงครามตามหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นย 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวรูปแบบ
หลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 
 ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว  และน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กระบวนการเรียนรู้  (Learning Process)  เข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพรองรับการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 
 ๒.  สร้าง  ฟ้ืนฟู  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ือใช้เป็น
จุดขายของการท่องเที่ยว 
 ๓.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
 ๔.  สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลาย  เช่น  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  (Health 
Tourism)  การท่องเที่ยวเพ่ืออายุวัฒนะ  (Spa and Wellness)  ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 
(Culturaland Community based Tourism)   
 ๕.  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวจากทุก
ภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
 ๖.  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด 
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 ยุทธศาสตร์  ๒  การพัฒนาคุณภาพ  มาตรฐาน  ความปลอดภัยและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
 กลยุทธ์ 
 ๑.  ส่งเสริมการเข้าถึงและพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต 
 ๒.  เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
 ๓.  พัฒนา  สร้างมูลค่าเพ่ิมและส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร 
 ๔.  พัฒนาตลาดเกษตรรูปแบบใหม่  (ผลิตภัณฑ์เกษตรใหม่/เกษตรอินทรีย์/ท่องเที่ยวเชิงเกษตร) 
 ๕.  พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต  สร้างความสมดุล  เท่าเทียม  และม่ันคงในการ
ด ารงชีวิตของประชาชน 
 กลยุทธ์ 
 ๑.  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  การสาธารณสุขและการบริการภาครัฐแก่ประชาชน 
 ๒.  พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้  โดยการสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้และเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม/จิตส านึกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดรายจ่าย 
 ๓.  เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ 
 ๑.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒.  การจัดการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
 ๓.  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  และการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้เพื่อการใช้พลังงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  การจัดการขยะและของเสีย  เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ประชาชนรักถิ่นก าเนิด  สร้างคุณภาพชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาการศึกษาพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” 
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พันธกิจ 
 ๑.  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.  พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศิลปะ  การกีฬา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.  พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๔.  พัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม  การลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 ๕.  ส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.  พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๗.  พัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
เป้าประสงค์ 
 ๑.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานภายใต้การวางและจัดท าผังเมือง 
 ๒.  ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา  การ
กีฬา  การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเป็นประชาคมอาเซียน 
 ๓.  ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  ห่างไกลยาเสพติด  มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 ๔.  การเกษตรกรรม  การลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาในการเป็น
ประชาคมอาเซียน 
 ๕.  เกษตรกรมีความเข้มแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองเพ่ือด าเนินการผลิต  การแปรรูปและการตลาด 
 ๖.  ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๗.  องค์กรและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
๑.  การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑.๑  พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค  
       สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง 
       พ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
๑.๒  พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ า 
๑.๓  จัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม 
๑.๔  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
๒.  การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข  การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  การศึกษา  
ศาสนา  ศิลปะ  การกีฬา  
วัฒนธรรม  ประเพณี   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทาง 
       การแพทย์  เสริมสร้างสุขภาพอนามัย  ป้องกัน  แก้ไข  ควบคุม 
       โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
๒.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาทางการศึกษา  การกีฬา 
       นันทนาการให้กับเด็ก  เยาวชน  ประชาชน  คนพิการ  รวมถึง 
       ผู้ด้อยโอกาสและปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ 
๒.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการจดัสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก  สตรี   
       ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
๒.๔  พัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชนและสังคม  ให้มีความเข้มแข็ง 
       ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก 
       ๑๒  ประการ 
๒.๕  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชนภายใต้ 
       กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก  ๑๒  ประการ 
๒.๖  สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ ารุงรักษา  ศาสนา  ศิลปะ 
       วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันสร้างความ 
       เข้มแข็งและยั่งยืนในการเป็นประชาคมอาเซียน 
๒.๗  ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาถิ่นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
       ควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ภาษาประเทศเพ่ือนบ้านและ 
       วัฒนธรรมประเพณีเพ่ือนบ้านในการเป็นประชาคมอาเซียน 

๓.  การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม   
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.๑  ส่งเสริมสนับสนุนบริหารจัดการการป้องกันและให้ความรู้ด้านบรรเทา 
       สาธารณภัย  การรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและ 
       ทรัพย์สินของประชาชน 
๓.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการปอ้งกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติด  ตลอดจน 
       การฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
๓.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการปอ้งกันแก้ไขปัญหาทางสังคม  รวมถึงการ 
       ท้องก่อนวัยอันสมควรและสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้เกี่ยวข้องกับ 
       ยาเสพติด 
๓.๔  ส่งเสริมสนับสนุนจัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
๔.  การพัฒนาและการ
ส่งเสริมเกษตรกรรม  การ
ลงทุน  พาณิชยกรรมและ 
การท่องเที่ยว 

๔.๑  ส่งเสริมรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ าล าคลอง   
       การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชนดั้งเดิมและปลูกจิตส านึก 
       ให้รักถ่ินก าเนิด 
๔.๒  ส่งเสริมการตลาดและการลงทุนด้านการท่องเที่ยว 
๔.๓  ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ  เอกชน  องค์กร  ชุมชน/เครือข่ายในการ 
       พัฒนาต่อยอดและรักษาอาชีพเกษตรกรรม  การประมง  การลงทุน 
       พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพสร้าง 
       รายได้ให้กับประชาชน  และส่งเสริมทักษะความรู้ในการเป็นประชาคม 
       อาเซียน 
๔.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาต่อยอดการผลิต  และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
       เกษตรและประมง  รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
       มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจสามารถขยายเครือข่ายการตลาด   
       สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
๔.๕  คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 
๔.๖  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา  และบริหาร 
       การเกษตร  และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดหลัก 
       ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.  การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕.๑  ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
       และสิ่งแวดล้อม 
๕.๒  บริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสียทั้งทางบกและทางน้ า 
๕.๓  บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์  ๓  น้ า 
๕.๔  เสริมสร้างการป้องกัน  การกัดเซาะริมตลิ่ง  แม่น้ าล าคลองและ 
       ชายฝั่งทะเล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
๖.  การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

๖.๑  เทิดทูน  พิทักษ์  รักษาสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
๖.๒  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสมานฉันท์ของประชาชน 
       ในการพัฒนาท้องถิ่น 
๖.๓  พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับ 
       การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
       ทรงเป็นประมุข 
๖.๔  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
๖.๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนา 
       หนว่ยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ 
๖.๖  ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน  บ ารุงรักษา/จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ 
       เครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาระบบการท างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ 
       ทันสมัย 
๖.๗  พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  ภายใต้ค่านิยมหลัก 
       ของคนไทย  ๑๒  ประการ 
๖.๘  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชนในการป้องกัน 
       ปัญหาคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 
๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๑  วิสัยทัศน์  
“คิดกว้าง  มองไกล  ใกล้ชิดเหมือนญาติ  อุทิศเวลา  พัฒนาท้องถิ่น” 

 ๒.๒  ยุทธศาสตร์ 
  ๑.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.  การส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน 
  ๓.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
  ๔.  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.  การจัดระเบียบชุมชน  สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๖.  การส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๗.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๘.  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
๑.  มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  สิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ 
๒.  ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้  เกิดการลดรายจ่าย  ขยายโอกาสการรวมกลุ่มบนพ้ืนฐาน

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมีโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  

การกีฬาและนันทนาการได้รับการส่งเสริม 
๔.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนามัย 
๕.  ประชาชนได้รับการจัดสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพและทั่วถึง  ชุมชนมีความเข้มแข็งและมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๖.  ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ  ความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๗.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดจากปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
๘.  ทุกภาคส่วนได้ร่วมสืบสานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๙.  แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาส่งเสริมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยการมีส่วนร่วม

จากทุกฝ่าย 
๑๐.  ทุกาภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาชนมีความตระหนักในสิทธิและ

หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความสมานฉันท์ปรองดอง  การพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

๒.๔  ตัวช้ีวัด 
๑.  จ านวนถนน  สะพานที่ได้รับการบ ารุงรักษาซ่อมแซมและได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 
๒.  จ านวนไฟฟ้าสาธารณะ  ระบบประปาได้รับการบ ารุงรักษาซ่อมแซมและเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน 
๓.  ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ 
๔.  จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตรและการแปรรูป

สินค้า 
๕.  ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ 
๖.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
๗.  ร้อยละของเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการ

สงเคราะห์ 
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๘.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการเพ่ิมข้ึน 
๙.  ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
๑๐.  จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 

 ๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
๑.  เพ่ือก่อสร้างและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลให้มีความสะดวกและได้

มาตรฐาน 
๒.  เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจ 
๓.  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  ความเป็นอยู่  ส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ทั้ง

ทางด้านจิตใจ  ด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

๔.  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีปัญหาภายในต าบลเป็นไปตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 

๕.  เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬาต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสามัคคี 
 ๒.๖  กลยุทธ์ 
        ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑)  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐาน  สิ่งอ านวย
ความสะดวกที่จ าเป็น  ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง  ส่งเสริม  สนับสนุน  การด าเนินงานตามผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชน 
        ๒.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน 

๑)  ส่งเสริม  สนับสนุน  การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสร้าง
อาชีพ  สร้างรายได้และการด ารงชีวิต 

๒)  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่ม  เพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชน  
กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มอาชีพ  และ OTOP  ให้มีความเข้มแข็งและเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่
กลุ่มและชุมชน 

๓)  ส่งเสริม  สนับสนุน  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาด้านการเกษตรเพ่ือสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชน 
        ๓.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
  ๑)  ส่งเสริมการศึกษา  กีฬาและนันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ๒)  สงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สามารถรับผิดชอบตนเอง  ครอบครัวและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

 ๓)  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาการสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี  พัฒนาการสร้างความเข้มแข็ง
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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 ๔)  ส่งเสริม  สนับสนุนการเรียนรู้วิทยากรต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น 

 ๕)  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างจิตส านึกด้านความม่ันคงของประชาชนให้เกิดความมั่นคงใน
ทุกมิติ 

       ๔.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑)  ป้องกัน  รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการรักษาเฝ้าระวัง  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วน 
 ๒)  สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม 
       ๕.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน  สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและการจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒)  สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม 
       ๖.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการบ ารุงรักษา  เผยแพร่  สืบสาน  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  

ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       ๗.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ๑)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อบริการ

และอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
 ๒)  ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
       ๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  และการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 
 ๒)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย  สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการมีประสิทธิภาพ 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)  ของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  จะก าหนด

ตามกรอบความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์  ๒๐  ปี,  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒,  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  ๒,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม  และยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ
ของประชาชน  โดยด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น   
มีจุดมุ่งหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
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๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่จึงได้ก าหนดกรอบนโยบายใน 

การพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ประกอบกับนโยบายของผู้บริหารที่
แถลงต่อสภา ฯ  โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนบริหารราชการแผ่นดิน/
นโยบายรัฐบาล ซึ่งจะ เป็นการประสานความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการพัฒนา อันจะก่อให้เกิดการบูรณา
การในการแก้ปัญหาทั้งดา้น เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประเภทโครงการที่ต้องการร่วมกันพัฒนา
ตามศักยภาพของท้องถิ่น และ เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ส่งเสริมกลไกลการ
ตรวจสอบ การด าเนินงานภาครัฐ เพ่ือให้อยู่ในกรอบแนวทางของการบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยยึด
หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเมืองน่าอยู่ เชื่อมโยงทุก
มิติทั้งด้านคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ การเมือง อย่างมีเหตุผล ใช้หลัก “ความพอประมาณ” โดยมี
ระบบ “ภูมิคุ้มกัน” และน าทุนที่มีศักยภาพในท้องถิ่นมาใช้ ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน มี
เป้าหมายที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนท้องถิ่นมีความ  เข้มแข็ง จึงก าหนดเป็นแนวทางการ
พัฒนาให้ครอบคลุมและทั่วถึงโดยมีการวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ป้องกัน  เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตและรองรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ความผันผวนด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นต้น 
๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัญหาส าคัญ แนวทางแก้ไขปัญหา/ความต้องการ 
ด้านเศรษฐกิจ  
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
การเดินทางของประชาชน  ในหลายพื้นท่ีเดินทางไม่
สะดวก  เนื่องจากถนนและสะพานช ารุดเสียหาย  
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้านและ
พบว่าหลายหมู่บ้านใช้น้ าบาดาลที่คุณภาพไม่เหมาะสม  
เนื่องจากยังไม่มีน้ าประปาใช้ 

 
พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการบริการประชาชน 
และนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิตทางการเกษตร 
     -  ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ   
ท าให้ผลผลิตการเกษตรไม่ให้ผลผลิตตามฤดูกาล 
     -  มีการระบาด  และเข้าท าลายของศัตรูพืช  เช่น  
แมลงด าหนาม  หนอนหัวด า  และกระรอก  ซึ่งการ
ป้องกันก าจัดท าได้ยาก 
 

     -  ส่งเสริมให้ปลูกพืชแซมเพ่ือสร้างรายได้ในสวน
ลิ้นจี่  เช่น  ผักสวนครัว 
     -  ส่งเสริมการก าจัดศัตรูพืชทางธรรมชาติ  เช่น  
แมลงด าหนาม  หนอนหัวด า  และกระรอก 
     -  ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าการเกษตร   
และ SME   
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ปัญหาส าคัญ แนวทางแก้ไขปัญหา/ความต้องการ 
     -  ผลผลิตการเกษตรลดลง  เนื่องจากเกษตรกรอายุ
เยอะขาดคนสืบทอดอาชีพจึงขายที่ดินให้นายทุน 
     -  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเกษตรเริ่มหายไป   
เช่น  การผลิตน้ าตาลมะพร้าวแท้ 

     -  ส่งเสริมนวัตกรรมการเก็บเก่ียวผลผลิต
การเกษตรที่ทันสมัย 
     -  สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ท่องเที่ยว 
     -  เส้นทางขาดการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว  และ
ช ารุดเสียหาย 
     -  ขาดป้ายแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยว 

 
     -  การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว 
     -  การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน 
     -  จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  และพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว  เช่น  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ด้านสังคม  
เด็กและเยาวชน 
     -  เด็กและเยาวชนในจังหวัด  ยังขาดการส่งเสริม
และสนับสนุนการท ากิจกรรม  ส่งผลให้เกิดปัญหา
เยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพสิ่งเสพติด  ติดเกมส์  
มั่วสุม  และทะเลาะวิวาท  ออกโรงเรียนกลางคัน 
     -  คุณแม่วัยใส  เด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
สาธารณสุขเพศศึกษา  ท าให้แนวโน้มเยาวชนที่ห้อง
ก่อนวัยอันควรสูงขึ้น 

 
     -  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน
สร้างลานกิจกรรม  หรือพ้ืนที่ในหน่วยงานและ
ชุมชน 
     -  ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน  ศาสนา  
และมั่วสุม  จริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชน 
     -  ให้ความรู้ด้านการควบคุมก าเนิดที่ถูกวิธี 
     -  ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนทางไกล 

ยาเสพติด 
การระบาดของยาเสพติด  ก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรม  ปัญหาการลักขโมย  ประชาชน 
ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
     -  ส่งเสริมความเข้มแข็งในการสอดส่องดูแล
ความเรียบร้อยในหมู่บ้าน 
     -  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับ
หมู่บ้านชุมชน 
     -  สร้างจิตส านึกให้แก่เด็กและเยาวชน  
ประพฤติตนเป็นคนดี  ไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้แก่เด็กและเยาวชนในการไม่
สูบบุหรี่  เป็นต้น 
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ปัญหาส าคัญ แนวทางแก้ไขปัญหา/ความต้องการ 
ครอบครัว 
ปัญหาการหย่าร้างที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่มีบุตร  ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิตในอนาคต  ด้วยสาเหตุที่เด็ก
อยู่ในครอบครัวแตกแยกขาดความรัก  ความอบอุ่น  
ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมในอนาคต 

 
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันของ
สมาชิกภายในครอบครัว  เช่น  ส่งเสริมการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว  
โดยผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน  การท ากิจกรรมร่วมกัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกภายใน
ครอบครวั 

สุขภาพ 
ประชาชนมีอัตราป่วยกลุ่มโรค NCD  อยู่ในอันดับต้น
ของประเทศ  เช่น  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  
โรคหัวใจ  และภาวะไขมันในเลือดสูง  ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินชีวิตของประชาชน 

 
     -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกาย
อย่างปลอดภัย  และได้มาตรฐาน 
     -  ให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริโภคอาหารที่
ถูกวิธี 

ผู้สูงอายุ 
จ านวนผู้สูงอายุในจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี  ส่งผล
กระทบต่อภาวะพ่ึงพิงที่เพ่ิมสูงขึ้น  ขาดการดูแลจาก
ครอบครัว  รายได้ไม่มี  มีปัญหาด้านสุขภาพ  อีกท้ังบาง
คนยังต้องมีภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน 

 
     -  ส่งเสริมความมั่นคงในสังคมตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว  ชุมชน  หมู่บ้าน 
     -  จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชน  เพ่ือสร้างรายได้
และส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 

การศึกษา 
     -  ปัญหาเด็กออกเรียนกลางคัน 
     -  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน 

 
     -  ส่งเสริมอบรมบุคลากรครูให้สอดคล้องกับองค์
ความรู้และสภาพปัจจุบัน 
     -  ฝึกอบรมให้ภาคประชาชน  ภาคแรงงาน/
ผู้ประกอบการและภาครัฐ  มีความรู้ความเข้าใจการ
เป็นประชาคมอาเซียน  รวมทั้งทักษะภาษาอังกฤษ
และภาษาเพ่ือนบ้าน 

ด้านสิ่งแวดล้อม  
ขยะ 
ปริมาณขยะมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน  ขาดการจัดการขยะ
ที่ถูกสุขลักษณะ  และขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การก าจัดขยะ 

 
     -  บริหารจัดการขยะในจังหวัดโดยการคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทาง  และการจัดการขยะมูลฝอยของ
เสียอันตราย  การเร่งจัดการขยะมูลฝอยสะสมใน
สถานที่ต่าง ๆ และจัดระเบียบการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยครบวงจร 
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ปัญหาส าคัญ แนวทางแก้ไขปัญหา/ความต้องการ 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
     -  แหล่งน้ าธรรมชาติในจังหวัด  อาทิ  คูคลอง   
ล าประโดงตื่นเขิน  ปริมาณน้ าเน่าเสียที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน  ประกอบกับจากการเจริญเติบโตด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูก
ท าลาย 
     -  ไม่มีแหล่งน้ าจืดธรรมชาติ  ขาดแคลนน้ าเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค 

 
     -  ด าเนินการขุดลอกคูคลองในจังหวัด  เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการระบายน้ าของคูคลองในภาพรวม 

 ๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  การเปิดเสรีการค้าและการลงทุน  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและ 
พหุภาคี  และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี  ๒๕๕๘  ส่งผลให้แนวโน้มการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศของ
สินค้าและบริการอย่างเสรีมากขึ้น  ท าให้มีโอกาสในการเพ่ิมปริมาณและมูลค่าการค้า  การลงทุน  การ
ท่องเที่ยวและการบริการ  เนื่องจากจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภท  ทั้งทางธรรมชาติ  
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากภูมิภาคอ่ืน ๆ  เช่น  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการ
ท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุจากสหรัฐอเมริกา  ยุโรป  และญี่ปุ่น  เป็นต้น  นอกจากนี้
จะมีการเคลื่อนย้ายด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก  ในประเทศเพ่ือนบ้านด้วย  ซึ่ง
ในขณะนี้มีการสนับสนุนและผลักดันโครงการส าคัญระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า  คือ  โครงการพัฒนา
ท่าเรือน้ าลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวาย  โดยการพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน้ า
ลึกทวาย  ท่าเรือแหลมฉบังและประเทศอ่ืนในภูมิภาคท าให้ไทยมีโอกาสเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์
ของภูมิภาค 
  ๒.  ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
       ๒.๑  แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ  ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้าง  พ้ืนฐานของ
ประเทศไทย  ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ  ระเบียบ  กติกา  ด้านการค้าการลงทุนที่มุ้งเน้นให้ความส าคัญกับ
เรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
       ๒.๒  การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี  ๒๕๕๘  จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญ ๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่  ๑)  การลด
ข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ  ๒)  โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  และพัฒนา
ตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน  และ   
๓)  โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาค  และใน
ภูมิภาคในระยะต่อไป 
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       ๒.๓  การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว  จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม  ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้ น  
โดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน  แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร
และสินค้าขั้นปฐม  แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ในอนุ
ภูมิภาค  โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร  สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น  รวมทั้งแนวนโยบายและ
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง  ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้
มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  ( Inclusive Growth)  
ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
       ๒.๔  ตลาดเงิน  ตลาดทุน  และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  เนื่องจาก  ๑)  ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบาย
การเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วง
กลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ  ๒)  ปัญหาการสะสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญ ๆ ในช่วงหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและ
การเงินโลก  หากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญ ๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๓. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทั้งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีชีวภาพ  
เทคโนโลยีวัสดุ  และนาโนเทคโนโลยี  ช่วยสร้างโอกาสใหม่ในการเรียนรู้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้
ได้อย่างกว้างขวาง  ส่งเสริมกระบวนการผลิตที่สะอาดช่วยประหยัดทรัพยากรและการลดปริมาณของเสีย
มลพิษได้มากขึ้น 
  การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว  การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมา
ช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์  อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมาก
ขึ้น  มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง  Information 
Technology กับ Operational Technology  หรือที่เรียกว่า  Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่
เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ  เช่น  โทรศัพท์มือถือ  รถยนต์  ตู้เย็น  โทรทัศน์  และอ่ืน ๆ เข้าไว้ด้วยกัน)  
เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น  โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน  ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา  และนวัตกรรม  จะท าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
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  ๔.  โครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่ก าลังเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุ  มีโอกาสให้
การผลิตสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง  เช่น  การขยายตัวของตลาดอาหาร  
สุขภาพ  สมุนไพร  และการแพทย์พ้ืนบ้าน  สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ 
  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก  องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี  
๒๕๔๔-๒๕๖๔  (ค.ศ.๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ  หมายถึงการมีประชากรอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  
มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก  โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานใน
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลน
แรงงานในประเทศ  และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น  นอกจากนี้  มีความต้องการสินค้าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น  นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและ
ลงทุนด้านการค้าและบริการ  ด้านการท่องเที่ยว  ที่พักอาศัย  การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง
เป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
  ๕.  กระแสการรักษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติที่ขยายตัวไปทั่วโลก  ช่วยให้เกิดความ
ตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึน  และสร้างกระแสความนิยมบริโภคสินค้าเชิงอนุรักษ์และสินค้า
สุขภาพส่วนใหญ่มาจากพืช  เช่น  สมุนไพร  จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่อ งพืชสมุนไพร
และการดูแลสุขภาพของไทยซึ่งจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
  ๖.  ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัว
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์  ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิต  ทัศนคติและความเชื่อในสังคม  
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  กระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ  ระบบ
คุณค่าที่ดีของสังคมไทยเสื่อมถอยลง  เนื่องจากคนในสังคมไม่สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม  มีผลท าให้พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนไป  หันไปนิยมซึมซับวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่พึง
ประสงค์มากข้ึน  ให้ความส าคัญกับวัตถุนิยม  เงินตรา  ซึ่งมีสัญญาณความเสื่อมถอยจากการที่เด็กและเยาวชน
บางส่วนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  นิยมใช้อารมณ์รุนแรงมากกว่าเหตุผล  มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
และขาดการเคารพผู้อาวุโส  สถาบันครอบครัวอ่อนแอลง  เนื่องจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมไทยเปลี่ยนไป
เห็นได้จากอัตราการหย่าร้างที่เพ่ิมขึ้น  คุณภาพทางการศึกษาลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง  ไม่สามารถสร้างคนที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้ 
  ๗.  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change)  จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น  อุณหภูมิของโลก
เพ่ิมข้ึนท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง  และมีฤดูกาลเปลี่ยนไปส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์  และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่  เกิดความเสี่ยง
ต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้  ระบบนิเวศชายฝั่ง  พ้ืนที่ชุ่มน้ า  เกิดการกัด 
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เซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อ
ความมั่นคงด้านอาหาร  สุขภาพ  พลังงาน  และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน  
รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน  นอกจากนี้  ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง  (STRENGTHS) จุดอ่อน  (WEAKNESSES) 

๑. อยู่ในจังหวัดขนาดเล็ก  ท าให้ง่ายต่อการ
ประสานงานและการบริหารจัดการ  ท าเล
ที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพ  ติดทะเล  อยู่บนถนน
สายหลักส าคัญ  สะดวกในการเดินทางสู่
ภาคใต้  จึงท าให้มีศักยภาพในการดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

๒. มีภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  และแหล่งนิเวศ  
๓  น้ า  (น้ าจืด  น้ าเค็ม  น้ ากร่อย)  ที่เป็น
พ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการท าการเกษตรและประมงท่ี
โดดเด่นทุกฤดูกาล 

๓. ส้มโอขาวใหญ่  และลิ้นจี่พันธุ์ค่อมล าเจียกได้
รับรองมาตรฐานการผลิต  GAP  และแหล่ง
การผลิต GI 

๔. มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๕. มีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และวิถี

ชีวิตดั้งเดิม 

๑. ประชาชนและบุคลากรภาครัฐยังขาดการ
พัฒนาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนที่เพียงพอ 

๒. การจัดตั้งกลุ่มยังขาดความเข้มแข็งและความ
ต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
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ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส  (OPPORTUNITIES) ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม  (THREATS) 

๑. นโยบายรัฐบาลด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
ส่งเสริมการเกษตรโซนนิ่ง  และส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรและประมงที่ปลอดภัย  
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๒. ประชาชนมีกระแสสนใจเรื่องสุขภาพมากข้ึน  
หันมารับประทานอาหารปลอดภัยสูงขึ้น 

๓. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งช่วยในการพัฒนา
ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง  
การกระจายและปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร  
ตลอดทั้งการบริการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔. การสนับสนุนนโยบายทางด้านโลจิสติกส์ที่ 
จะใช้เครือข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง
พ้ืนที่ต่าง ๆ ท าให้การขนส่งสินค้าและการ
ท่องเที่ยวมีความสะดวก  รวดเร็วและเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เช่น  การพัฒนา
ถนนสาย Royal Coastสมุทรสงคราม-ชุมพร
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เช่น  การพัฒนา
ถนนสาย Royal Coastสมุทรสงคราม-ชุมพร
เส้นทางรถไฟฟ้ารางคู่และความเร็วสูง  
โครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข  
๓๕  (ธนบุร-ีปากท่อ)  หรือทางยกระดับ
พระราม  ๒  เป็นต้น 

๕. นักท่องเที่ยวมีความในใจเรื่อง  Eco-tourism  
สุขภาพ  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น   
จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
มากขึ้น 

๖. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี  ๒๕๕๘  
ส่งผลให้แนวโน้มการเคลื่อนย้ายสินค้าและ 

๑. มาตการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้า  
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน
ทางด้านธุรกิจการค้า  การเกษตรและประมง 

๒. จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ปลายน้ า  ท าให้มี
ภาวะทางน้ าจากจังหวัดใกล้เคียง  จึงมี
แนวโน้มประสบปัญหาน้ าเสีย  และน าไปสู่
ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งน้ าเสียหาย 

๓. การเป็นประชาคมอาเซียนของไทยจะท าให้มี
การเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาในพื้นที่มาก
ขึ้น  ดังนั้น  อาจจะเกิดผลกระทบด้านความ
มั่นคงความปลอดภัยด้านแรงงาน  โรค
ระบาด  ยาเสพติด  และการเตรียม
สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกให้
เพียงพอ 

๔. กระแสวัฒนธรรมต่างประเทศ  และขาดการ
ส่งเสริมวิถีชุมชน  วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่าง
จริงจัง  ส่งผลให้วิถีชุมชนและพฤติกรรม 

 สังคมท่ีดีงามหายไป 
๕. ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลก  

และเสถียรภาพทางการเมือง  ส่งผลต่อธุรกิจ
การท่องเที่ยวภาคการผลิต  และธุรกิจการ
ส่งออกของจังหวัด 

๖. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีไม่แน่นอนของ
โลกส่งผลต่อการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  ภาค
เกษตรกรรมและภาคประมงของจังหวัด 

๗. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในพื้นท่ี
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในจังหวัดอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาอนามัย  อาชญากรรม  
การประกอบอาชีพสงวนของคนไทย  หรือ
อาจเป็นภัยด้านความมั่นคงได้ 
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โอกาส  (OPPORTUNITIES) ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม  (THREATS) 
 บริการระหว่างประเทศมีความเสรีมากข้ึน  
 ท าให้มีโอกาสในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
 เพ่ิมปริมาณและมูลค่าการค้า  การท่องเที่ยว
 และการบริการ 
      ๗. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ 
 รายย่อยทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร
 มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
 การบริหารจัดการเชิงธุรกิจสามารถแข่งขันได้ 
      ๘. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดย
 ส่งเสริมการท่องเที่ยว  และก าหนดให้จังหวัด
 เป็นเมืองต้องห้ามพลาด  และช่วย
 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
 จังหวัด 
      ๙. รัฐบาลเปิดโอกาสให้น าแรงงานต่างด้าวมาจด
 ทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย  เป็นการ
 เพ่ิมจ านวนแรงงานเข้าสู่ภาคการผลิตต่าง ๆ  
 มากขึ้น 
    ๑๐. รัฐบาลมีนโยบายประเทศไทย  ๔.๐  ที่
 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
 ของประเทศ 

      ๘. การน าเข้าผลผลิตทางการเกษตรและประมง
 จากต่างประเทศ  ส่งผลให้เกิดการระบาด
 ของโรคและแมลงศัตรูพืชที่ไม่เคยเกิดขึ้นใน
 ประเทศไทยมาก่อน 

 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 
 

ส่วนที่ ๓  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

- ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
 

- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

- กองช่าง - 

- ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานการพาณิชย์ - กองช่าง - 
๒ การส่งเสริมเศรษฐกิจ

ยั่งยืน 
- ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- ส านักปลัด - งานพัฒนา
ชุมชน 

- ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร - ส านักปลัด - งานพัฒนา
ชุมชน 

๓ การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและชุมชน
เข้มแข็ง 

- ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- กองการศึกษา 
 
 
 

- 
 
 
 

- ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานสาธารณสุข 
 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

- 

- ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- ส านักปลัด 
 

- งานพัฒนา
ชุมชน 

- ด้านการ
ด าเนินงานอื่นๆ 

- แผนงานงบกลาง - ส านักปลัด 
- กองสาธารณสุขฯ 

- งานพัฒนา
ชุมชน 

๔ การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- กองช่าง - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

- ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานเกษตร - กองช่าง - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- งานพัฒนาชุมชน 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๕ การจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

- ด้านบริหาร
ทั่วไป 

- แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

- ส านักปลัด - งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

- ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

- กองช่าง - งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

๖ การส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- กองการศึกษา - 

- ด้านบริหาร
ทั่วไป 

- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

- ส านักปลัด - 

๗  การส่งเสริมการท่องเที่ยว - ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

- แผนงานการศึกษา - กองการศึกษา - 

- ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- ส านักปลัด 
(งานพัฒนา
ชุมชน)  

- กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

- ด้านการ
เศรษฐกิจ 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

- กองช่าง - 

๘ การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

- ด้านบริหาร
ทั่วไป 

- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

- ส านักปลัด - 

 

 



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

          1        200,000           1        200,000           2     1,320,000           1        200,000           1        200,000 6          2,120,000    

1.2 แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

          2     1,127,000           1        975,500           1        600,000 4          2,702,500    

1.3 แผนงานการพาณิชย์           2        710,000           2        710,000           4     1,000,000           2        710,000           2        710,000 12        3,840,000    
รวม           5     2,037,000           4     1,885,500           7     2,920,000           3       910,000           3       910,000         22     8,662,500

2. กำรสง่เสริม
เศรษฐกิจยั่งยนื

2.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

          5        125,000           5        125,000           5        125,000           5        125,000           5        125,000 25        625,000       

2.2 แผนงานการเกษตร           6          60,000           6          60,000           6          60,000           6          60,000           6          60,000 30        300,000       
รวม         11       185,000         11       185,000         11       185,000         11       185,000         11       185,000         55       925,000

ยทุธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567  ปี2568  ปี 2569 ปี 2570

 - ๓๒ -

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบำลต ำบลเหมอืงใหม่

รวม 5 ปี



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)

3. กำรสง่เสริม
คุณภำพชวีิตและชมุชน
เขม้แขง็3.1 แผนงานการศึกษา         10     1,183,100         10     1,183,100         10     1,183,100         10     1,183,100         10     1,183,100 50        5,915,500    
3.2 แผนงานสาธารณสุข           6        285,000           6        285,000           6        285,000           6        285,000           6        285,000 30        1,425,000    
3.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

          6        520,000           6        520,000           6        520,000           6        520,000           6        520,000 30        2,600,000    

 3.4 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

          2          20,000           2          20,000           2          20,000           2          20,000           2          20,000 10        100,000       

3.5 แผนงานงบกลาง           4     6,405,000           4     6,405,000           4     6,955,000           4     6,955,000           4     6,955,000 20        33,675,000  
รวม         28     8,413,100         28     8,413,100         28     8,963,100         28     8,963,100         28     8,963,100       140   43,715,500

4. กำรบริหำรจดักำร
และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดลอ้ม

4.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

          5        385,000           5        375,000           6        675,000           5        375,000           5        375,000 26        2,185,000    

4.2 แผนงานการเกษตร           2          30,000           2          30,000           2          30,000           2          30,000           2          30,000 10        150,000       
รวม           7       415,000           7       405,000           8       705,000           7       405,000           7       405,000         36     2,335,000

ยทุธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567  ปี2568  ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

 - ๓๓ -



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)

5. กำรจดัระเบียบ
ชมุชนสงัคม  และ
รักษำควำมสงบ
เรียบร้อย

5.1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

          8        797,000           8        797,000           8        797,000           8        797,000           8        797,000 40        3,985,000    

5.2 แผนงาน
อตุสาหกรรมและโยธา

          1        150,000  -  -           2     1,350,000  -  - 3          1,500,000    

รวม           9       947,000           8       797,000         10     2,147,000           8       797,000           8       797,000         43     5,485,000
6. กำรสง่เสริมศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน

6.1  แผนงานบริหาร
ทั่วไป

          2          60,000           2          60,000           2          60,000           2          60,000           2          60,000 10        300,000       

 6.2 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

          4          20,000           4          20,000           4          20,000           4          20,000           4          20,000 20        100,000       

รวม           6         80,000           6         80,000           6         80,000           6         80,000           6         80,000         30       400,000

 - ๓๔ -

ยทุธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567  ปี2568  ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี



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)

7. กำรสง่เสริมกำร
ท่องเที่ยว

7.1 แผนงานการศึกษา           1          20,000           1          20,000           1          20,000           1          20,000           1          20,000 5          100,000       
7.๒ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

          1        100,000           1        100,000           1        100,000           1        100,000           1        100,000 5          500,000       

7.3 แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

          1        100,000           1        100,000           1        100,000           1        100,000           1        100,000 5          500,000       

รวม           3       220,000           3       220,000           3       220,000           3       220,000           3       220,000         15     1,100,000
8. กำรพัฒนำกำร
บริหำรจดักำร
บ้ำนเมอืงที่ดี8.1  แผนงานบริหาร
ทั่วไป

        21        823,000         21        773,000         21        778,000         21        778,000         21        778,000 105      3,930,000    

รวม         21       823,000         21       773,000         21       778,000         21       778,000         21       778,000       105     3,930,000
รวมทั้งสิ้น         81    12,173,100         80    11,961,600         84    13,851,100         79    11,541,100         79    11,541,100       403    61,068,000

 - ๓๕ -

ยทุธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567  ปี2568  ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี



3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เทา่เทยีม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน

1: การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

- ๓๖ -
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

1. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการติดต้ังโคม
ไฟฟา้แสงสว่างบริเวณ
สะพานข้ามคลองแคว
ออ้ม ในเขตเทศบาล
ต าบลเหมอืงใหม่

 - เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกและ
มคีวามปลอดภยั

 - ติดต้ังโคมไฟฟา้แสง
สว่าง บริเวณสะขาม
ข้ามคลองแควออ้ม 
ได้แก ่วัดอนิทราราม, 
วัดแกว้เจริญ, วัดบาง
วันทอง, วัดเสด็จ, วัด
ราษฎรบรูณ
รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาล

    1,120,000  - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 100%

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และมคีวามปลอดภยั

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
สาธารณะของ
เทศบาลต าบลเหมอืง
ใหม่

 - เพื่อบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
 ที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของเทศบาลฯ

 - บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
  ของเทศบาลฯ

  200,000   200,000        200,000   200,000   200,000  - จ านวนทรัพย์สิน
สาธารณะของ
เทศบาลฯ ที่ได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม

 - ทรัพย์สิน
สาธารณะต่างๆ  
ของเทศบาลฯ  
ได้รับการ
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

กองช่าง

รวม 200,000  200,000  1,320,000   200,000  200,000  

- ๓๗ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ



1 : การเพิ่มศักยภาพการทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็ศูนย์กลางการทอ่งเที่ยวรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกบัวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน
2 :การพฒันาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภยั และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เทา่เทยีม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน

1: การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

- ๓๘ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

1. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
(Overlay)  หมู่ที่ 9 
ซอยขอใหเ้หมอืนเดิม

 - เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหแ้กป่ระชาชน
และนกัทอ่งเที่ยวใน
การสัญจร
 - เพื่อใหเ้กษตรกร
สามารถขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนผิวจราจรแอสฟลัท์
ติก (Overlay) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
755 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมน่อ้ยกว่า 3,020 
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด

  977,000  - ถนนผิวจราจร
แอสฟลัทติ์ก 
คอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน       
จ านวน 1 สาย

 - ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
 - เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

- ๓๙ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

2 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบพารา
แอสฟสัทติ์กคอนกรีต 
(Para Asphaltic) โดย
วิธี Overlay ถนนสาย
บา้นคลองต้นไทร-บา้น
คลองสวนตอง หมู่ที่ 9

- เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหแ้กป่ระชาชน
ในการสัญจร
- เพื่อใหเ้กษตรกร
สามารถขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟสัทติ์
กคอนกรีต (Para 
Asphaltic) โดยวิธี 
Overlay ถนนสายบา้น
คลองต้นไทร-บา้นคลอง
สวนตอง หมู่ที่ 9 ต าบล
เหมอืงใหม ่อ าเภออมัพวา
 จังหวัดสมทุรสงคราม 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 560.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือคิดเปน็พื้นที่ผิวลาด
ยางรวมไมน่อ้ยกว่า 
2,240.00 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร

  975,500 ปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟสัทติ์
กคอนกรีต (Para 
Asphaltic) โดยวิธี
 Overlay จ านวน 
1 สาย

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
'- เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

- ๔๐ -

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 โครงการกอ่สร้างหอ
กระจายข่าว บริเวณหมู่
ที่ 7 พร้อมครุภณัฑ์
เคร่ืองเสียง

 - เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข้อมลูข่าวสารให้
ประชาชนได้รับทราบ
อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

 - กอ่สร้างหอกระจาย
ข่าว ขนาดความสูง 15 
เมตร พร้อมครุภณัฑ์
เคร่ืองเสียง รายละเอยีด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาล

  150,000  - ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสาร ร้อยละ 80

 - ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

กองช่าง/
คณะกรรม  
การหมู่บา้น

4 ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร
ศูนย์กฬีาเทศบาลต าบล
เหมอืงใหม่

 - เพื่อใหป้ระชาชนใช้
เปน็สถานที่เล่นกฬีา
และแข่งขันกฬีาและ
เพื่อใช้ในการท ากจิกรรม

รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาล

  600,000 ปรับปรุง/ต่อเติม
อาคารศูนย์กฬีา
เทศบาลต าบล
เหมอืงใหม่

 - ประชาชนใช้เปน็
สถานที่เล่นกฬีาและ
แข่งขันกฬีาและใช้
ในการท ากจิกรรม

กองช่าง

รวม  4  โครงการ 977,000  975,500  600,000  -         -         

- ๔๑ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ



3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เทา่เทยีม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน

1: การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แผนงานการพาณิชย์

- ๔๒ -
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

1. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการพฒันาการ
ผลิตและบริการ
น้ าประปาของ
เทศบาลต าบล
เหมอืงใหม่

 - เพื่อพฒันาระบบ
ผลิตและบริการ
น้ าประปาของเทศบาลฯ

 - พฒันาระบบผลิต
และบริการน้ าประปา
ของเทศบาลฯ   โดย
การปรับปรุงคุณภาพ
น้ าประปาในเขต
เทศบาลฯ ใหม้คุีณภาพ
 เพยีงพอและทั่วถึง

  700,000   700,000       700,000   700,000   700,000  - ประชาชนผู้ใช้
น้ าประปา มคีวามพงึ
พอใจ ร้อยละ 90
 - ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช้ คิดเปน็
ร้อยละ 90

 - ประชาชนมี
น้ าประปาส าหรับ
อปุโภคบริโภคที่
สะอาด เพยีงพอ
และทั่วถึง

กองการ
ประปา

2 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าประปา
ของเทศบาลต าบล
เหมอืงใหม่

 - เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ าประปาของ
เทศบาลฯ 

 - ตรวจสอบคุณภาพ
น้ าประปาโดยกรม
ทรัพยากรน้ าฯ หรือ
หนว่ยงานที่นา่เชื่อถือ 
เพื่อสร้างมาตรฐานใน
การผลิตน้ าประปา
 - จัดซ้ือชุดตรวจสอบ
คุณภาพน้ า
 - กจิกรรมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

    10,000     10,000          10,000     10,000     10,000  - คุณภาพน้ าประปา
ของเทศบาลผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
 - ประชาชนผู้ใช้
น้ าประปา มคีวามพงึ
พอใจ ร้อยละ 90
 

 - ประชาชนได้มี
น้ าส าหรับอปุโภค
บริโภคที่สะอาด
และได้มาตรฐาน

กองการ
ประปา

- ๔๓ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 โครงการขยายทอ่
เมนประปาในเขต
เทศบาลต าบล
เหมอืงใหม่

 - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการประปา

 - ขยายทอ่เมนประปา
ขนาด Ø 2 นิ้ว 
ระยะทาง 1,000 
เมตร รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาล

      140,000  - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 100%

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการใช้บริการ
ประปา

กองการ
ประปา

4 ปรับปรุงระบบผลิต
และบริการน้ าประปา

 - เพื่อพฒันาระบบ
ผลิตและบริการ
น้ าประปาของเทศบาลฯ

 ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
พร้อมอปุกรณ์เพิ่มเติม
 จ านวน 2 แหง่

      150,000  ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
พร้อมอปุกรณ์ จ านวน
 2 แหง่

 - ประชาชนมี
น้ าประปาส าหรับ
อปุโภคบริโภคที่
สะอาด เพยีงพอ
และทั่วถึง

กองการ
ประปา

รวม 4 โครงการ 710,000  710,000  1,000,000   710,000  710,000  

- ๔๔ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบ



2 : การพฒันาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภยั และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เทา่เทยีม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน

2 : การพฒันาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทนุ พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมเศรษฐกิจยั่งยนื

- ๔๕ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตตามพระราชด าริ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนตาม
แนวพระราชด าริ

จัดกจิกรรมการ
ด าเนนิงานตาม
โครงการพระราชด าริ
 หรือกจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000 กจิกรรมการ
ด าเนนิงานตาม
โครงการ
พระราชด าริ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด
(งานพฒันา

ชุมชน)

2 โครงการส่งเสริมทกัษะ
อาชีพ

- เพื่อส่งเสริมการฝึก
ทกัษะอาชีพ
'- เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพและมรีายได้เพิ่มขึ้น

จัดอบรมฝึกทกัษะ
อาชีพต่างๆ ใหแ้ก่
ประชาชน หรือ
กจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

    15,000     15,000     15,000     15,000     15,000 จัดอบรมฝึกทกัษะ
อาชีพใหแ้ก่
ประชาชน หรือ
กจิกรรมอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

ประชาชนมอีาชีพ มี
รายได้

ส านกัปลัด
(งานพฒันา

ชุมชน)

- ๔๖ -

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 โครงการส่งเสริมพฒันา
กลุ่มอาชีพ กลุ่มแมบ่า้น  
กลุ่มสตรี  กลุ่มผลิตภณัฑ์
ชุมชนและกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชน

เพื่อส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพและ
พฒันาศักยภาพของ
กลุ่มอาชีพ กลุ่มแมบ่า้น 
 กลุ่มสตรี  กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและ
กลุ่มวิสาหกจิชุมชน ให้
สามารถน าไปสู่ระบบ
เศรษฐกจิชุมชนที่มคีวาม
เข้มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเอง

จัดกจิกรรมส่งเสริม
การรวมกลุ่มอาชีพ
และพฒันาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
แมบ่า้นและกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน หรือ
จัดกจิกรรมอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

60,000
(งบ
เทศบาล/
หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง)

60,000
(งบ
เทศบาล/
หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง)

60,000
(งบ
เทศบาล/
หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง)

60,000
(งบ
เทศบาล/
หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง)

60,000
(งบ
เทศบาล/
หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง)

จัดกจิกรรมส่งเสริม
การรวมกลุ่มอาชีพ
และพฒันา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ
 กลุ่มแมบ่า้นและ
กลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชน

เกดิศักยภาพในการ
ด าเนนิงานสามารถ
ผลิตสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ที่มี
คุณภาพ สร้าง
รายได้ใหแ้กชุ่มชน

ส านกัปลัด
(งานพฒันา

ชุมชน)

- ๔๗ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

4 โครงการส่งเสริมการ
พฒันาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง

 - เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
 - เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนนิงานพฒันาตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง ทั้งใน
ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับ อปท.

 - เผยแพร่และอบรม
ใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง
ใหแ้กผู้่น าชุมชนและ
ประชาชน 
 - ส่งเสริมการพฒันา
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง
 - กจิกรรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000  - ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้ 
ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
ร้อยละ 80
 - ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ประโยชน ์ร้อยละ 
80

 - ประชาชน
สามารถน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง
ไปประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 
และการด าเนนิงาน
พฒันาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง เปน็ไป
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัปลัด
(งานพฒันา

ชุมชน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

- ๔๘ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 โครงการอนรัุกษ์
พนัธุกรรมพชือนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จกนษิฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกมุารี

- เพื่อเปน็การส่งเสริม
โครงการอนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ
-  เพื่อสร้างจิตส านกึใน
การอนรัุกษพ์นัธุกรรม
พชืและทรัพยากรต่างๆ

จัดกจิกรรมส่งเสริม
โครงการอนรัุกษ์
พนัธุกรรมพชือนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ หรือ
กจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

    30,000     30,000     30,000     30,000     30,000 กจิกรรมโครงการ
อนรัุกษพ์นัธุกรรม
พชือนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

ประชาชนเข้าใจ
และมคีวามรู้ 
เกี่ยวกบัการ
อนรัุกษพ์นัธุก์รรมพชื

ส านกัปลัด 
(งานพฒันา

ชุมชน)

รวม 5 โครงการ   125,000   125,000   125,000   125,000   125,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

- ๔๙ -

งบ



2 : การพฒันาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภยั และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เทา่เทยีม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน

2 : การพฒันาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทนุ พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว

2.2 แผนงานการเกษตร

- ๕๐ -
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

2. ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมเศรษฐกิจยั่งยนื



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส ารวจช่วยเหลือ
ปอ้งกนัก าจัดศัตรูพชื

 - เพื่อปอ้งกนัก าจัด
ศัตรูพชืและเพิ่มผลผลิต
สินค้าเกษตร

 - ปอ้งกนัก าจัดแมลง
ศัตรูพชื เช่น การ
ปอ้งกนัก าจัดแมลง
ศัตรูมะพร้าว (หนอน
หวัด า) การปอ้งกนั
ก าจัดโรครากเนา่โคน
เนา่ (ส้มโอและ
มะพร้าว) การปอ้งกนั
ก าจัดกระรอกท าลาย
พชืผลทางการเกษตร
ในพื้นที่เขตเทศบาล 
และกจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000  - อตัราความ
เสียหายของพื้นที่
การเกษตรจากโรค
 แมลงศัตรู และ
ศัตรูพชืต่างๆ ลดลง 

 - เกษตรกรมรีายได้
เพิ่มขึ้น

ส านกัปลัด
(งานพฒันา

ชุมชน)

2 โครงการส ารวจข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกบัการเกษตร

 - เพื่อเปน็ข้อมลูในการ
พฒันาด้านการเกษตร

 - ส ารวจข้อมลู
การเกษตร

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000  - การส ารวจ
ข้อมลูการเกษตรที่
ครบถ้วน

 - การวาง
แผนพฒันาด้าน
การเกษตรเปน็ไป
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัปลัด
(งานพฒันา

ชุมชน)

- ๕๑ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบงบ งบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบ
งบ

งบงบ
งบ

งบงบ
งบ

งบงบงบ

งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 โครงการจัดท าแผนพฒันา
การเกษตร

 - เพื่อเปน็แนวทางใน
การด าเนนิงานพฒันา
ด้านการเกษตร

 - จัดท าแผนพฒันา
การเกษตร

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000  - การจัดท าและ
ปรับปรุง
แผนพฒันา
การเกษตร

 - การวาง
แผนพฒันาด้าน
การเกษตรเปน็ไป
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัปลัด
(งานพฒันา

ชุมชน)

4 โครงการบริการข้อมลูและ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ด้านการเกษตร

 - เพื่อเผยแพร่ความรู้
และวิชาการด้าน
การเกษตร

 - บริการข้อมลูและ
เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ด้าน
การเกษตร

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000  - เกษตรกรได้รับ
ประโยชนร้์อยละ 
80

 - การวาง
แผนพฒันาด้าน
การเกษตรเปน็ไป
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัปลัด
(งานพฒันา

ชุมชน)

5 โครงการส่งเสริมพฒันา
ภมูปิญัญาทอ้งถิ่นด้าน
การเกษตร

 - เพื่อรวบรวม 
ถ่ายทอดและต่อยอดภมูิ
ปญัญาด้านการเกษตร

 - จัดกจิกรรมรวบรวม
 ถ่ายทอดและต่อยอด
ภมูปิญัญาด้าน
การเกษตร
 - ส่งเสริมการใช้ภมูิ
ปญัญาในการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000  - เกษตรกรได้รับ
ประโยชนร้์อยละ 
80

 - ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น
ด้านการเกษตร
ได้รับการเผยแพร่
สืบสาน

ส านกัปลัด
(งานพฒันา

ชุมชน)

- ๕๒ -

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบงบ
งบ
งบงบ
งบ
งบงบ
งบ

งบงบ
งบ
งบงบ
งบ

งบงบ
งบ
งบงบ
งบ

งบงบ งบงบงบงบ
งบ
งบงบ
งบ

งบงบ
งบงบงบ

งบงบ งบงบงบงบ
งบ
งบงบ
งบ

งบงบ
งบ
งบงบ
งบ

งบงบงบงบงบงบ
งบ
งบงบ
งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

6 โครงการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและพฒันากลุ่ม

 - เพื่อใหก้ลุ่มอาชีพ
ต่างๆ มคีวามเข้มแข็ง

จัดกจิกรรมอบรม
ส่งเสริมความรู้การ
รวมกลุ่มและพฒันา
กลุ่ม

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000  - กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 80

 - กลุ่มอาชีพมคีวาม
เข้มแข็ง

ส านกัปลัด
(งานพฒันา

ชุมชน)

รวม 6 โครงการ     60,000     60,000     60,000     60,000     60,000

- ๕๓ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบงบ
งบ
งบงบ
งบ

งบงบงบงบงบงบ
งบ
งบงบ
งบ



3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เทา่เทยีม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน

2 : การพฒันาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกฬีา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

3.1 แผนงาน
ก. แผนงานการศึกษา
ข. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

- ๕๔ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

3. ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมคุณภาพชวีิตและชมุชนเขม้แขง็

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมกจิกรรม
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลเหมอืงใหม่

 - เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนนิงานของศูนย์เด็ก
และเยาวชนเทศบาล
ต าบลเหมอืงใหม่

 - จัดกจิกรรมศูนย์
เด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลเหมอืง
ใหม่

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 - ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพงึพอใจ 
ร้อยละ 80

 - เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ตระหนกัในบทบาท
 สิทธิและหนา้ที่
การมส่ีวนร่วมใน
การพฒันาทอ้งถิ่น

กอง
การศึกษา

2 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ  - เพื่อส่งเสริมการ
พฒันาศักยภาพเด็กใน
การคิดและแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์

 - จัดกจิกรรมวันเด็ก
แหง่ชาติ

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  - ผู้เข้าร่วม
งานมคีวามพงึ
พอใจ ร้อยละ 
80

 - เด็กและเยาวชน
มคีวามคิดและ
ความกล้า
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์

กอง
การศึกษา

3 ทนุการศึกษาและการให้
ความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ที่จ าเปน็ในการศึกษา

 - เพื่อช่วยเหลือ
ทนุการศึกษา และให้
ความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเปน็ใน
การศึกษาตามระเบยีบ

 - ค่าใช้จ่ายส าหรับ
ทนุการศึกษาและ
การใหค้วาม
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่
จ าเปน็ในการศึกษา

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000  นกัเรียน 
นกัศึกษา   ผู้
ยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส  
ได้รับ
ทนุการศึกษา
และการให้
ความ
ช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายที่

นกัเรียน นกัศึกษา  
 ผู้ยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส  
ได้รับทนุการศึกษา
และการใหค้วาม
ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ที่จ าเปน็ในการศึกษา

กอง
การศึกษาฯ

- ๕๕ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ งบงบ งบงบ งบงบ

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ
งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ
งบ
งบงบ

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบงบงบงบ

งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ
งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ
งบ
งบงบ
งบ
งบงบ
งบ

งบ งบงบงบ งบ งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

4 โครงการรณรงค์เพื่อ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติดแกเ่ด็กและ
เยาวชน

 - เพื่อสร้างภมูคุ้ิมกนั
ใหแ้กเ่ด็กและเยาวชน
ใหห้า่งไกลปญัหา
ยาเสพติด

 - จัดกจิกรรม
รณรงค์และเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด
ใหแ้กเ่ด็กและ
เยาวชนเยาวชน 
 - กจิกรรรมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000  - ผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
ตระหนกัถึง
โทษและพษิภยั
ของยาเสพติด 
 - ผู้เข้าร่วม
งานมคีวามพงึ
พอใจ ร้อยละ 
80

 - เด็กและเยาวชน
มภีมูคุ้ิมและ
หา่งไกลจากปญัหา
ยาเสพติด

กอง
การศึกษา

5 โครงการจัดการศึกษา
นอกระบบ

 - เพื่อส่งเสริมพฒันา
การศึกษานอกระบบให้
ความรู้แกเ่ด็ก เยาวชน 
และประชาชน

 - จัดกจิกรรม
ส่งเสริมพฒันา
การศึกษานอกระบบ
ใหแ้กเ่ด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
 - กจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 - ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวาม
พงึพอใจ ร้อย
ละ 80
 

 - เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้รับ
โอกาสทางการ
ศึกษาอย่างทั่วถึง
และมคุีณภาพ

กอง
การศึกษา

- ๕๖ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ งบงบ งบงบ งบงบ

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ
งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ
งบ
งบงบ

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบงบงบงบ

งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ
งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ
งบ
งบงบ
งบ
งบงบ
งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

6 โครงการอาหารเสริม  
(นม) ศูนย์พฒันาเด็กกอ่น
เกณฑ์และเด็กนกัเรียนใน
เขตเทศบาลต าบลเหมอืง
ใหม่

 - เพื่อใหเ้ด็กกอ่นเกณฑ์
ในศูนย์พฒันาเด็กกอ่น
เกณฑ์และเด็กนกัเรียน
ในโรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ ได้รับอาหาร
เสริม  (นม)  อย่างมี
คุณภาพและเพยีงพอ

 - จัดซ้ือจัดหาอาหาร
เสริม (นม)  ใหแ้ก่
เด็กกอ่นเกณฑ์ใน
ศูนย์พฒันาเด็กกอ่น
เกณฑ์และเด็ก
นกัเรียนในโรงเรียน
ในเขตเทศบาลฯ

     220,000      220,000      220,000      220,000      220,000  - เด็กกอ่น
เกณฑ์ในศูนย์
พฒันาเด็กกอ่น
เกณฑ์และเด็ก
นกัเรียนใน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ 
ได้รับอาหาร
เสริม  (นม)  
อย่างมคุีณภาพ
และเพยีงพอ
ทกุคน

 - เด็กกอ่นเกณฑ์
ในศูนย์พฒันาเด็ก
กอ่นเกณฑ์และเด็ก
นกัเรียนในโรงเรียน
ในเขตเทศบาลฯ 
มคุีณภาพชีวิตที่ดี

กอง
การศึกษา

- ๕๗ -

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบ งบ งบ งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ งบ งบ งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ
งบ
งบงบ
งบ
งบงบ
งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

7 โครงการอดุหนนุศูนย์
พฒันาเด็กกอ่นเกณฑ์และ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
ตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กกอ่นเกณฑ์
ในศูนย์พฒันาเด็กกอ่น
เกณฑ์และเด็กนกัเรียนใน
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลเหมอืงใหม่

 - เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตเด็กกอ่นเกณฑ์ใน
ศูนย์พฒันาเด็กกอ่น
เกณฑ์และเด็กนกัเรียน
ในโรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ

 - สนบัสนนุการ
ด าเนนิงานของศูนย์
พฒันาเด็กกอ่น
เกณฑ์และโรงเรียน
เขตเทศบาลฯ ใน
การจัดหาอาหาร
กลางวันใหแ้กเ่ด็ก
กอ่นเกณฑ์และเด็ก
นกัเรียน ได้แก ่ศูนย์
พฒันาเด็กกอ่นเกณฑ์
ในวัด วัดอนิทาราม, 
โรงเรียนวัดเสด็จ, 
โรงเรียนวัดแกว้เจริญ
 (เฟื้อบ ารุง)

     430,000      430,000      430,000      430,000      430,000  - เด็กกอ่น
เกณฑ์ในศูนย์
พฒันาเด็กกอ่น
เกณฑ์และ
โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ 
ได้รับการ
อดุหนนุอาหาร
กลางวันทกุคน

 - เด็กกอ่นเกณฑ์
ในศูนย์พฒันาเด็ก
กอ่นเกณฑ์และเด็ก
นกัเรียนในโรงเรียน
ในเขตเทศบาลฯ 
มคุีณภาพชีวิตที่ดี

กอง
การศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

- ๕๘ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบ งบ งบ งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ งบ งบ งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ
งบ
งบงบ
งบ
งบงบ
งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

8 โครงการวันเยาวชน
แหง่ชาติ

 - เพื่อใหเ้ยาวชน
ตระหนกัในบทบาท 
สิทธิและหนา้ที่ของ
ตนเอง

 - จัดกจิกรรมเนื่อง
ในวันเยาวชน
แหง่ชาติ ได้แก ่
กจิกรรมการบ าเพญ็
ประโยชน ์ กจิกรรม
อบรมใหค้วามรู้
 - กจิกรรมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 - ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพงึพอใจ 
ร้อยละ 80

 -  เยาวชนมี
ศักยภาพและมส่ีวน
ร่วมในการพฒันา
ทอ้งถิ่น

กอง
การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

- ๕๙ -

งบ งบ งบ งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ งบ งบ งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ
งบ
งบงบ
งบ
งบงบ
งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

9 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์อบรม
เด็กกอ่นเกณฑ์
ในวัด วัดอนิทราราม
สนบัสนนุงบประมาณ
ตามแนวทางการจัดสรร
งบประมาณบริหาร
จัดการศูนย์เด็กเล็กในเขต
เทศบาล

 - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์เด็ก
เล็กในเขตเทศบาล

 - สนบัสนนุ
งบประมาณตาม
แนวทางการจัดสรร
งบประมาณบริหาร
จัดการศูนย์เด็กเล็ก
ในเขตเทศบาล เพื่อ
เปน็ค่าใช้จ่าย
เงินเดือน  
ค่าตอบแทน  เงิน
เพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว  เงิน
ประกนัสังคมและ 
สวัสดิการส าหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็กพนกังานจ้าง
ผู้ดูแลเด็ก ค่าใช้จ่าย
ในการพฒันาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์

     335,100      335,100      335,100      335,100      335,100  - การจัดสรร
งบประมาณ
เปน็ไปตาม
แนวทางที่กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ทอ้งถิ่นก าหนด

 - การบริหาร
จัดการศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก ซ่ึงองค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นและศาสน
สถานร่วมกนั
บริหารจัดการ
เปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กอง
การศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

- ๖๐ -

งบ งบ งบ งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ งบ งบ งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ
งบ
งบงบ
งบ
งบงบ
งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

พฒันาเด็กเล็ก, ค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหวั) เช่น ค่าส่ือ
การเรียนการสอน 
ค่าวัสดุการศึกษา 
เปน็ต้น, ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา, 
ค่าการด าเนนิงาน
เงินอดุหนนุด้าน
การศึกษา, ค่า
ส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาทอ้งถิ่น,
 ค่าจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส,ค่า
สนบัสนนุการบริหาร
สนามกฬีา ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องตาม
นโยบายรัฐบาล
ก าหนด

- ๖๑ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ งบ งบ งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ
งบ
งบงบ
งบ
งบงบ
งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

10 โครงการจัดหาครูเพื่อ
แกไ้ขปญัหาการขาด
แคลนครู

 - อดุหนนุงบประมาณ
จัดหาครูเพื่อแกไ้ข
ปญัหาการขาดแคลนครู
 - ส่งเสริมและ
สนบัสนนุการศึกษา
ใหแ้กป่ระชาชนใน
ทอ้งถิ่น

 - อดุหนนุโครงการ
จัดหาครูเพื่อแกไ้ข
ปญัหาการขาด
แคลนครูโรงเรียนใน
เขตเทศบาลต าบล
เหมอืงใหม่

     108,000      108,000      108,000      108,000      108,000 อดุหนนุ
งบประมาณ
ใหก้บัครู
โรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบล
เหมอืงใหม่

 - เด็กนกัเรียน
ได้รับการส่งเสริม
การศึกษา
 - สามารถแกไ้ข
ปญัหาการขาด
แคลนครูผู้สอน

กอง
การศึกษา

รวม  1,183,100  1,183,100  1,183,100  1,183,100  1,183,100

- ๖๒ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบ

งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ งบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบ งบ งบ งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบ งบ งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ งบ งบ งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ
งบ
งบงบ
งบ
งบงบ
งบ









3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เทา่เทยีม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน

2 : การพฒันาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกฬีา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

3.2 แผนงานสาธารณสุข

- ๖๓ -
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

3. ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมคุณภาพชวีิตและชมุชนเขม้แขง็



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการรณรงค์การ
ปอ้งกนัโรคเอดส์

 - เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การปอ้งกนัโรคเอดส์

 - จัดกจิกรรมรณรงค์
การปอ้งกนัโรคเอดส์
ใหแ้กป่ระชาชน
 - กจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000  - ไมม่ผู้ีปว่ยโรค
เอดส์ในพื้นที่

 - ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มคีวามรู้ความเข้าใจ
ในการปอ้งกนัโรค
เอดส์ ร้อยละ 90

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพษิ
สุนขับา้ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้า
ฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อคัรราชกมุารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

 - เพื่อใหสุ้นขัและแมว
ในเขตเทศบาลต าบล
เหมอืงใหม ่ได้รับวัคซีน
ปอ้งกนัและควบคุมโรค
พษิสุนขับา้ และรณรงค์
ใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม
ในการเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่องและมคีวามรู้
เร่ืองโรคพษิสุนขับา้

- ด าเนนิการฉีดวัคซึ
นปอ้งกนัและควบคุม
โรคพษิสุนขับา้ ใน
เขตพื้นที่
 - ส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์ขึ้น
ทะเบยีนสัตว์ตาม
โครงการฯ 
กจิกรรมอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

    25,000     25,000     25,000     25,000     25,000  - ประชาชนมี
สุขภาพอนามยัที่ดี
ร้อยละ 80

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 - ระบบ
หลักประกนัสุขภาพ
ของเทศบาลฯ
สามารถด าเนนิการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

- ๖๔ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 โครงการปอ้งกนัและระงับ
โรคติดต่อและโรคอบุติัใหม่

 - ประชาชนปลอดภยั
จากโรคติดต่อต่าง ๆ 
และภยัสุขภาพในชุมชน

 - จัดกิจกรรมป้องกัน
และระงับโรคติดต่อและ
โรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ 
และภัยสุขภาพในชุมชน

    10,000     10,000     10,000     10,000 10,000  - โรคติดต่อต่าง ๆ 
และภยัสุขภาพใน
ชุมชนลดลง

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

4 อบรมอาสาสมคัรบริบาล
ทอ้งถิ่น

 - เพื่อใหอ้าสาสมคัร
บริบาลทอ้งถิ่น ความรู้
ความสามารถในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มภีาวะ
พึ่งพงิในระยะยาว

 - จัดอบรมอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น /หรือ
จัดส่งอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น เข้ารับ
การอบรมเพื่อผ่านการ
อบรมหลักสูตรตาม
ระเบียบที่ก าหนด

20,000 20,000 20,000     20,000 20,000 จ านวน 1 คร้ัง/ตาม
เปา้หมายที่ก าหนด

อาสาสมคัรบริบาล
ทอ้งถิ่น ความรู้
ความสามารถใน
การดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพงิในระยะ
ยาว

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

5 ค่าใช้จ่ายในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิใน
ระยะยาว

 - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย 
และค่าตอบแทน
อาสาสมคัรบริบาล
ทอ้งถิ่น ตามอตัรา
ค่าตอบแทนตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ค่าใช้จ่ายในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในระยะยาว /หรือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนอาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นตาม
ระเบียบ

  120,000   120,000   120,000   120,000   120,000 จ่ายค่าใช้จ่าย/
ค่าตอบแทน
อาสาสมคัรบริบาล
ทอ้งถิ่นตามระเบยีบ

ผู้สูงอายุที่มภีาวะ
พึ่งพงิในระยะยาว 
ได้รับการดูแล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

- ๖๕ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบ

งบ งบ งบ งบ งบ

งบ งบ งบ งบ

งบ งบงบ

งบ งบ งบ

งบ งบ งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

6 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

 - เพื่อขับเคล่ือน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ใน
โครงการ/กจิกรรมต่างๆ

 - อปท. ด าเนินการ
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (ตาม
ระเบียบ/หนังสือส่ังการ) 
 - อุดหนุนตามระเบียบ
 หนังสือส่ังการ ให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน 
ด าเนินการคัดเลือก
โครงการฯ 
 - ตามความเหมาะสม
ของบริบทของพื้นที่โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและราชการ
เป็นส าคัญ

  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000 - อปท. ด าเนนิการ
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
- อดุหนนุ
งบประมาณใหก้บั
คณะกรรมการ
หมู่บา้น/
คณะกรรมการ
ชุมชน หรือตาม
ระเบยีบหนงัสือส่ัง
การ

- ประชาชนมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบั
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข
- การพฒันาด้านสา
ธารณสุชมี
ประสิทธิภาพและ
เกดิประโยชนแ์ก่
ประชาชน

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 6 โครงการ 285,000  285,000  285,000  285,000  285,000  

- ๖๖ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

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



3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เทา่เทยีม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน

2 : การพฒันาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกฬีา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

3. ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมคุณภาพชวีิตและชมุชนเขม้แขง็

- ๖๗ -
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน

 - เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และการมส่ีวนร่วมใน
การพฒันาทอ้งถิ่น

 - จัดกจิกรรม
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และส่งเสริมการมส่ีวน
ร่วมของประชาชนใน
การพฒันาทอ้งถิ่น 
 - กจิกรรมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 - ประชาชนมี
ความพงึพอใจใน
การด าเนนิงานด้าน
การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
ร้อยละ 80

 - ชุมชนมคีวาม
เข้มแข็ง
 - ประชาชนและ
องค์กรการพฒันา
ทกุภาคส่วนมส่ีวน
ร่วมในการพฒันา
ทอ้งถิ่น

ส านกัปลัด 
(งานพฒันา

ชุมชน)

2 โครงการฝึกอบรมและ
ทศันศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกลุ่มแมบ่า้น  
ผู้น าชุมชน ฯลฯ

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพของกลุ่ม
แมบ่า้น และผู้น าชุมชน 
ฯลฯ

 - จัดฝึกอบรมสัมมนา
และทศันศึกษาดูงาน
ใหก้บักลุ่มแมบ่า้น  
ผู้น าชุมชน ฯลฯ

  450,000   450,000   450,000   450,000   450,000  - ผู้เข้ารับการ
อบรมและทศัน
ศึกษาดูงานมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทและ
หนา้ที่ในการ
พฒันาทอ้งถิ่น ร้อย
ละ 80

 - กลุ่มแมบ่า้นและ
ผู้น าชุมชน ฯลฯ 
มคีวามรู้
ความสามารถและมี
ศักยภาพในการร่วม
พฒันาทอ้งถิ่น

ส านกัปลัด 
(งานพฒันา

ชุมชน)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

- ๖๘ -

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 โครงการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด

 - เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนกัถึงโทษพษิภยั
และการปอ้งกนัยาเสพติด
 - เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการต่อต้าน
ยาเสพติด

 - จัดกจิกรรมให้
ความรู้  รณรงค์การ
ปอ้งกนัแกไ้ขปญัหายา
เสพติด ใหแ้ก่
ประชาชน 
 - ส่งเสริมการมส่ีวน
ร่วมของประชาชนใน
การปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติด 
 - กจิกรรมอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง

    20,000     20,000     20,000     20,000     20,000  - ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มคีวามรู้ความเข้าใจ
ในการปอ้งกนั
ยาเสพติดร้อยละ 
80
 - ประชาชนมี
ความพงึพอใจใน
การด าเนนิงานด้าน
การปอ้งกนัยาเสพ
ติด ร้อยละ 80

 - ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนกั
ถึงโทษพษิภยัและ
การปอ้งกนัยาเสพติด
 - ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการต่อต้านยา
เสพติด

ส านกัปลัด 
(งานพฒันา

ชุมชน)

- ๖๙ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

4 โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และ
ผู้ปว่ยเอดส์

 - เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
และผู้ปว่ยเอดส์

 - จัดกจิกรรม/
ส่งเสริมสวัสดิการ
พฒันาคุณภาพชีวิต
 - จัดกจิกรรมส่งเสริม
การตรวจสุขภาพ
อนามยัและคุณภาพ
ชีวิต
 - จัดกจิกรรม
นนัทนาการพฒันา
คุณภาพชีวิต
 - กจิกรรมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 - ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
 ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้และผู้ปว่ย
เอดส์  มคุีณภาพ
ชีวิตที่ดี  ร้อยละ 80

 - ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้และผู้ปว่ย
เอดส์  มคุีณภาพ
ชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด 
(งานพฒันา

ชุมชน)

- ๗๐ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 โครงการศูนย์พฒันา
ครอบครัวในชุมชน

  - เพื่อพฒันาสถาบนั
ครอบครัวใหม้คีวาม
เข้มแข็งและใหเ้ปน็กลไก
ในการแกไ้ขปญัหา
สังคมอย่างยั่งยืน

 - จัดกจิกรรมส่งเสริม
สถาบนัครอบครัว

    20,000     20,000     20,000     20,000     20,000  - ผู้เข้าร่วมโครงการ
มคีวามพงึพอใจ 
ร้อยละ 80

 - สถาบนัครอบครัว
มคีวามเข้มแข็งและ
เปน็กลไกในการ
แกไ้ขปญัหาสังคม
อย่างยี่งยืน

ส านกัปลัด 
(งานพฒันา

ชุมชน)

6 โครงการขอรับการ
สนบัสนนุงบประมาณจาก
กองทนุส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัด
สมทุรสงคราม ในการ
แกไ้ขปญัหาทางสังคม

 - เพื่อส่งเสริมการแกไ้ข
ปญัหาสังคมตาม
สถานการณ์ปญัหาทาง
สังคมของจังหวัด
สมทุรสงคราม เช่น 
ปญัหาครอบครัว ปญัหา
เด็กและเยาวชน ปญัหา
ผู้สูงอายุ

 การด าเนนิโครงการ
ด้านการแกไ้ขปญัหา
สังคมตาม
สถานการณ์ปญัหา
ทางสังคมของจังหวัด
สมทุรสงคราม เช่น 
ปญัหาครอบครัว 
ปญัหาเด็กและ
เยาวชน ปญัหา
ผู้สูงอายุ

    30,000     30,000     30,000     30,000 30000  - ขอรับการ
สนบัสนนุ
งบประมาณจาก
กองทนุส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม
จังหวัด
สมทุรสงคราม ใน
การแกไ้ขปญัหา
ทางสังคม จ านวน 
1 โครงการ

 - ปญัหาทางสังคม
ได้รับการแกไ้ข

ส านกัปลัด 
(งานพฒันา

ชุมชน)
ขอรับการ
สนบัสนนุ

งบประมาณ

รวม 6 โครงการ 520,000  520,000  520,000  520,000  520,000  

- ๗๑ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ



3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เทา่เทยีม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน

2 : การพฒันาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกฬีา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

3. ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมคุณภาพชวีิตและชมุชนเขม้แขง็

- ๗๒ -
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการแข่งขันกฬีาเด็ก
และเยาวชน

 - เพื่อส่งเสริมการเล่น
กฬีาใหแ้กเ่ด็กและ
เยาวชน 
 - เพื่อสร้างความสามคัคี

 - จัดกจิกรรมการ
แข่งขันกฬีาใหแ้กเ่ด็ก
และเยาวชน และ
กจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000  - ผู้เข้าร่วมโครงการ
มคีวามพงึพอใจ 
ร้อยละ 80

 - เด็กและเยาวชน
รักในการเล่นกฬีา
 - เด็กและเยาวชนมี
ความสามคัคี

กอง
การศึกษา

2 โครงการแข่งขันกฬีา
นนัทนาการ ชุมชนรู้รัก
สามคัคี

  - เพื่อส่งเสริมการ
สร้างความสามคัคีและ
สร้างความเข้มแข็ง
ใหแ้กชุ่มชน

 - จัดกจิกรรมแข่งขัน
กฬีานนัทนาการ 
ชุมชนรู้รักสามคัคี

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000  - ผู้เข้าร่วมโครงการ
มคีวามพงึพอใจ 
ร้อยละ 80

 - ชุมชนมคีวาม
สามคัคีและมคีวาม
เข้มแข็ง

กอง
การศึกษา

รวม 2 โครงการ 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    

- ๗๓ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ



3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เทา่เทยีม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน

2 : การพฒันาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกฬีา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

3.5 แผนงานงบกลาง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

3. ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมคุณภาพชวีิตและชมุชนเขม้แขง็

- ๗๔ -
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการสมทบกองทนุ
หลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ (โครงการ
กองทนุหลักประกนัสุขภาพ
เทศบาลต าบลเหมอืงใหม)่

 - เพื่อจ่ายเงินสมทบ
ใหแ้กก่องทนุ
หลักประกนัสุขภาพ
ต าบลเหมอืงใหมใ่นการ
จัดท าโครงการ/
กจิกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ การปอ้งกนัโรค
 การฟื้นฟสูภาพ และ
การรักษาพยาบาลที่
จ าเปน็ต่อชีวิต ฯลฯ

 - จ่ายเงินสมทบ
ระบบหลักประกนั
สุขภาพในระดับ
ทอ้งถิ่นหรือพื้นที่โดย
สมทบตามระเบยีบ
กฎหมายที่ก าหนด 
เพื่อใช้ในการ
ด าเนนิการตาม
โครงการระบบ
หลักประกนัสุขภาพ
เทศบาลต าบล
เหมอืงใหม่

     50,000      50,000      50,000      50,000      50,000  - ประชาชนมี
สุขภาพอนามยัที่ดี
ร้อยละ 80

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 - ระบบ
หลักประกนัสุขภาพ
ของเทศบาลฯ
สามารถด าเนนิการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ

  - เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

 - สงเคราะหเ์บี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุใหแ้ก่
ผู้สูงอายุที่มสิีทธิไ์ด้รับ
เงินสงเคราะหต์าม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

  5,500,000   5,500,000   6,000,000   6,000,000   6,000,000  - ผู้สูงอายุได้รับ
การสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

 - ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด 
(งานพฒันา

ชุมชน)

- ๗๕ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยัง
ชีพผู้พกิาร

  - เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้พกิาร

 - สงเคราะหเ์บี้ยยัง
ชีพผู้พกิารใหแ้กผู้่
พกิารที่มสิีทธิไ์ด้รับ
เงินสงเคราะหต์าม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

   850,000    850,000    900,000    900,000    900,000  - ผู้พกิารได้รับการ
สงเคราะหเ์บี้ยยัง
ชีพตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด

 - ผู้พกิารมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด 
(งานพฒันา

ชุมชน)

4 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยัง
ชีพผู้ปว่ยเอดส์

  - เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้ปว่ยเอดส์

 - สงเคราะหเ์บี้ยยัง
ชีพผู้ปว่ยเอดส์ใหแ้ก่
ผู้ปว่ยเอดส์ที่มสิีทธิ์
ได้รับเงินสงเคราะห์
ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด

       5,000        5,000        5,000        5,000        5,000  - ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับ
การสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

 - ผู้ปว่ยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด 
(งานพฒันา

ชุมชน)

รวม 4 โครงการ 6,405,000 6,405,000 6,955,000 6,955,000 6,955,000 

- ๗๖ -

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)งบ งบ งบ งบงบ งบ งบ งบงบ งบงบงบ งบ งบ งบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ



4 :  สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมส่ีวนร่วมทกุภาคส่วน

5 : การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

- ๗๗ -
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

4. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการจัดการขยะและ
มลพษิในเขตเทศบาล

 - เพื่อใหก้ารด าเนนิการ
จัดการขยะและมลพษิ
เปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 - ด าเนนิการเกี่ยวกบั
การจัดการขยะใหแ้ก่
ประชาชน 
 - กจิกรรมอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง

  300,000   300,000   300,000   300,000   300,000  - ประชาชน
มคีวามพงึพอใจใน
การด าเนนิงาน
จัดการขยะและ
มลพษิ ร้อยละ 80

 - พื้นที่เทศบาลฯ 
มคีวามสะอาด

กองช่าง
(กอง

สาธารณสุข
และ

ส่ิงแวดล้อม)

2 จัดหาถังขยะ, ถุงขยะ เพื่อใช้รองรับขยะมลู
ฝอยได้อย่างเพยีงพอ

จัดซ้ือถังขยะ     40,000     30,000     30,000     30,000     30,000 จ านวนร้อยละของ
ขยะมลูฝอยที่ลดลง

มถีังขยะปริมาณ
เพยีงพอส าหรับ
รองรับขยะมลูฝอย
เพื่อไมใ่หเ้กดิมลพษิ
จากขยะ

กองช่าง
(กอง

สาธารณสุข
และ

ส่ิงแวดล้อม)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

- ๗๘ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะมลูฝอย

- เสริมสร้างปลูก
จิตส านกึการอนรัุกษ์
ทรัพย์กรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และ
ตระหนกัถึงปญัหาขยะ
มลูฝอย 
'- เพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการขยะ
มลูฝอยในพื้นที่ ลดการ
ใช้งบประมาณในก าจัด
ขยะมลูฝอย
'- ด าเนนิการเปน็ไปตาม
นโยบายรัฐบาลและ
หนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-กจิกรรมรณรงค์การ
คัดแยกขยะมลูฝอย
ต่างๆ ได้แก ่
ประชาสัมพนัธ์
ส่งเสริมความรู้ ฯลฯ
'- กจิกรรมรณรงค์
ส่งเสริมใหค้วามรู้การ
คัดแยกขยะมลูฝอย 
หรือจัดอบรมส่งเสริม
ความรู้การคัดแยก
ขยะมลูฝอย

      5,000       5,000       5,000       5,000       5,000 1 คร้ัง ประชาชนสามารถ
คัดแยกขยะมลูฝอย
ได้อย่างถูกต้อง 
และสามารถน า
ความรู้ไปสอน
บคุคลอื่นให้
สามารถคัดแยกขยะ
ได้
'- ปริมาณขยะที่
จัดเกบ็ ก าจัด มี
จ านวนลดนอ้ยลง

กองช่าง
(กอง

สาธารณสุข
และ

ส่ิงแวดล้อม)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

- ๗๙ -

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

4 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันใ์นเขตเทศบาล

 - เพื่อปรับปรุงภมูทิศัน์
สถานที่ต่างๆในเขต
เทศบาลใหส้ะอาด เปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
สวยงาม

 - ปรับปรุงภมูทิศัน์
สถานที่ต่างๆในเขต
เทศบาล ทั้ง 5 หมู่บา้น

    20,000     20,000     20,000     20,000     20,000  - ประชาชนมี
ความพงึพอใจ ร้อย
ละ 80

 - สถานที่ต่างๆใน
เขตเทศบาลมคีวาม
สะอาด เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยสวยงาม

กองช่าง
(กอง

สาธารณสุข
และ

ส่ิงแวดล้อม)

5 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 
ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจในการมา
ใช้บริการ

กองช่าง

6 ทุ้นกนัขยะ เพื่อกนัขยะและวัชพชื
ในล าคลอง และให้
แมน่้ าล าคลองสะอาด
เปน็ระเบยีบ

จัดหาทุ้นกนัขยะ     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000 จัดหาทุ้นถังขยะ แมน่้ าล าคลอง
สะอาดเปน็ระเบยีบ
 สามารถปอ้งกนั
ขยะและวัชพชืได้

กองช่าง
(กอง

สาธารณสุข
และ

ส่ิงแวดล้อม)

รวม 6 โครงการ   385,000   375,000   675,000   375,000   375,000

- ๘๐ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ



4 :  สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมส่ีวนร่วมทกุภาคส่วน

5 : การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.2 แผนงานการเกษตร

- ๘๑ -
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

4. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมการ
อนรัุกษฟ์ื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

 - เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมอืจากทกุภาคส่วน 
ในการอนรัุกษแ์ละฟื้นฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
 - เพื่อเผยแพร่ความรู้
และสร้างจิตส านกึใน
การอนรัุกษแ์ละฟื้นฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

 - จัดกจิกรรมอนรัุกษ์
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
 - อบรมใหค้วามรู้
และสร้างจิตส านกึ
การอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ใหแ้กป่ระชาชน 
 - กจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

    20,000     20,000     20,000     20,000     20,000  - ประชาชน
มคีวามพงึพอใจใน
การด าเนนิงานด้าน
การอนรัุกษฟ์ื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  
ร้อยละ 80

 - ทกุภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการ
อนรัุกษแ์ละฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการคลองสวย     
น  าใส

 - เพื่อใหคู้คลองสะอาด
และสวยงาม

 - จัดกจิกรรมคลอง
สวยน  าใส โดยการ
ปรับปรุงท าความ
สะอาดแมน่  าล าคลอง
ในเขตเทศบาล 
 - กจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000  - จัดกจิกรรม
จ านวน 5 ครั ง/
หรือตามที่ก าหนด

 - คูคลองสะอาด
และสวยงาม

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 2 โครงการ     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๘๒ -

งบ

งบ

งบ งบ งบ

งบ งบ งบ

งบ

งบ งบ งบ งบ



3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เทา่เทยีม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน

3 : การพฒันาด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- ๘๓ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

5. ยทุธศาสตร์ด้านการจดัระเบียบชมุชน  สงัคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 จัดซ้ือจัดหาวัสดุเคร่ือง
ดับเพลิง

 - เพื่อใหง้านปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั
มเีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ที่
เหมาะสมกบัสภาพ
ทอ้งถิ่น
 - เพื่อลดอนัตรายและ
ลดความสูญเสียจากภยั
พบิติัที่เกดิขึ้นภายในเขต
เทศบาล

 - จัดซ้ือจัดหาวัสดุ
เคร่ืองดับเพลิง เช่น 
หวัฉีดดับเพลิง สาย
ดับเพลิง ถังเคมี
ดับเพลิง ฯลฯ

  150,000   150,000   150,000   150,000   150,000  - วัสดุเคร่ือง
ดับเพลิงตามที่
ก าหนด

 - ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน
 - งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั
มศัีกยภาพในการ
ปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยัมากขึ้น
 -  การบริหาร
จัดการเคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ในการ
ปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยัเปน็
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัปลัด 
(งานปอ้งกนั

ฯ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

- ๘๔ -

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

2 โครงการฝึกซ้อมแผน
ปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

 - เพื่อปรับปรุงแผน
ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน
และแนวทางการแกไ้ข
ปญัหาและอปุสรรคใหม้ี
ประสิทธิภาพ เปน็
แนวทางในการบริหาร
จัดการภยัทกุประเภท
  - เพื่อใหท้บทวน 
เพิ่มพนู พฒันาทกัษะ
ความรู้และ
ประสบการณ์ใหแ้ก่
บคุลากรด้านการ
ปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั
 - เพื่อใหห้นว่ยงานภาคี
การพฒันาและ
ประชาชนได้มส่ีวนร่วม
ในการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

 - จัดท าแผนปอ้งกนั
ภยัฝ่ายพลเรือนของ
เทศบาล และแจกจ่าย
ใหแ้กห่นว่ยงานภาคี
การพฒันาด้านการ
ปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยัต่างๆ 
 - ฝึกซ้อมแผน
ปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยัอย่างนอ้ย
 1 คร้ัง/ป ี
 - ร่วมกบัหนว่ยงาน
ภาคีการพฒันาและ
ประชาชนในการจัด
ฝึกซ้อมแผนปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณ
ภยั

    35,000     35,000     35,000     35,000     35,000  - แผนปอ้งกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน ให้
หนว่ยงานภาคีการ
พฒันา 
 - ข้อสรุปพื้นที่
เส่ียงภยัและ
มาตรการควบคุม
ความเส่ียง
 - ฝึกซ้อมแผน
ปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 1 คร้ัง
 - บรูณาการการ
ฝึกซ้อมแผน
ปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยักบัหนว่ยงาน
ภาคีการพฒันา

 -การบริหารจัดการ
ด้านการปอ้งกนั
และบรรเทาสา
ธารณภยัเปน็ไป
อย่างมปีระสิทธิภาพ
 - ประชาชนและ
ราชการมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส านกัปลัด 
(งานปอ้งกนั

ฯ)

- ๘๕ -

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

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

งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบ
งบ

งบ งบ งบ
งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 โครงการฝึกอบรม
หรือทบทวน
อาสาสมคัรปอ้งกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ต าบลเหมอืงใหม่

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปอ้งกนัภยัฝ่ายพล
เรือน 
 - เพื่อใหม้กี าลัง
อาสาสมคัรปอ้งกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนตาม
เปา้หมายที่ก าหนดไว้ 
(2% ของประชากรใน
พื้นที)่

 - ฝึกอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร. และ
ฝึกอบรม สมาชิก อป
พร. เพิ่มเติม

  300,000   300,000   300,000   300,000   300,000  - ผู้ผ่านการอบรม
ร้อยละ 90

 - งานปอ้งกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนมี
ประสิทธิภาพ
 - การบริหาร
จัดการด้าน
อตัราก าลังบคุลากร
การปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั
เปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านกัปลัด 
(งานปอ้งกนั

ฯ)

4 โครงการปอ้งกนัและ
ลดอบุติัเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปอ้งกนัและลด
อบุติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล

 - จัดกจิกรรมปอ้งกนั
และลดอบุติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล 
ต่างๆ ได้แก ่ปใีหม ่
สงกรานต์

    20,000     20,000     20,000     20,000     20,000  - อตัราการเกดิ
อบุติัเหตุทางถนนใน
เขตเทศบาลในช่วง
เทศกาลลดลงจาก
ปทีี่ผ่านมา

 - ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยัใน
การสัญจร
 - ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส านกัปลัด 
(งานปอ้งกนั

ฯ)

- ๘๖ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

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

งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบ
งบ

งบ
งบ

งบ
งบ

งบ
งบงบงบ

งบ

งบงบ งบงบ งบงบ

งบ งบ งบ

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

งบ งบ งบ

งบ
งบ
งบ
งบงบงบ

งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 โครงการเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจใน
การปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

 - เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั
สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมยามเกดิภยั
 - เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

 - ด าเนนิการ
ฝึกอบรมผู้น าชุมชน
หรือประชาชนใน
ชุมชน  ภายในเขต
เทศบาล
 - เปา้หมายผู้เข้าร่วม
โครงการ

20,000    20,000    20,000    20,000    20,000     - ผู้ผ่านการอบรม
ร้อยละ  90

 - ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั
 - ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการปอ้งกนั
และบรรเทาสา
ธารณภยั

ส านกัปลัด
(งานปอ้งกนั

ฯ)

6 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏบิติัการ
จิตอาสาภยัพบิติั

 - เพื่อสนบัสนนุให้
โครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร.
  ในระดับพื้นที่ใหม้คีวาม
เข้มแข็งและมทีกัษะ
ความรู้  ความช านาญ
ในการจัดการภยัพบิติั  
อนัจะส่งผลใหป้ระชาชน
ในชุมชน  ทอ้งถิ่นมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

จัดด าเนินการโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ  ประจ าเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่

    60,000     60,000     60,000     60,000     60,000 1 คร้ัง ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฏบิติัหนา้ที่
ช่วยเหลือเจ้า
พนกังานในการ
ปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยัในพื้นที่
เกดิเหตุได้อย่าง
ถูกต้อง  รวดเร็ว  
เปน็ระบบและมี
มาตรฐานเดียวกนั

ส านกัปลัด  
(งานปอ้งกนั

ฯ)

- ๘๗ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบงบ



 

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

7 ติดต้ัง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
กล้องโทรทศันว์งจรปดิ 
ในพื้นที่เขตเทศบาล
ต าบลเหมอืงใหม่

 - เพื่อสร้างความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

 - ติดต้ัง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
กล้องโทรทศันว์งจร
ปดิในเขตเทศบาล
 

  185,000   185,000   185,000   185,000   185,000  - มกีารติดต้ัง
กล้องโทรทศัน์
วงจรปดิในพื้นที่
เส่ียงในเขต
เทศบาลทกุแหง่
 - กล้องโทรทศัน์
วงจรปดิในเขต
เทศบาล ที่ไมช่ ารุด
และมปีระสิทธิภาพ

 - ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส านกัปลัด 
(งานปอ้งกนั

ฯ)

8 จัดหาผ้าคลุมเรือ
ดับเพลิง

- เพื่อดูแล รักษา 
ทรัพย์สินของทางราชการ
'- เรือดับเพลิงได้รับการ
ดูแลรักษาใหม้ี
ประสิทธิภาพสามารถใช้
งานได้ยาวนาน

- จัดหาผ้าคลุมเรือ
ดับเพลิง เพื่อใช้ดูแล
รักษาเรือดับเพลิงให้
สามารถใช้งานได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

    27,000     27,000     27,000     27,000     27,000 - จัดซ้ือผ้าคลุมเรือ
ดับเพลิง จ านวน 
1 ผืน

- เรือดับเพลิงได้รับ
การดูแลรักษาใหม้ี
ประสิทธิภาพ
สามารถใช้งานได้
ยาวนาน

ส านกัปลัด 
(งานปอ้งกนั

ฯ)

รวม 8 โครงการ   797,000   797,000   797,000   797,000   797,000

- ๘๘ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ
งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ

งบ งบงบ
งบงบ

งบ
งบงบงบงบ

งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ



3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เทา่เทยีม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน

3 : การพฒันาด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

5.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

- ๘๙ -
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

5. ยทุธศาสตร์ด้านการจดัระเบียบชมุชน  สงัคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการกอ่สร้างโรงเกบ็
เรือยนต์ดับเพลิง

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

ก่อสร้างโรงเก็บเรือยนต์
ดับเพลิง (แบบชั่วคราว 
โดยก่อสร้างจากวัสดุไม่
คงทนถาวร) ตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ต าบลก าหนด

  150,000  - โรงเกบ็เรือยนต์
ดับเพลิง (แบบ
ชั่วคราวฯ)  จ านวน  
1  แหง่

 - เรือยนต์ดับเพลิง
อปุกรณ์และ
เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
ได้รับการจัดเกบ็
รักษา
-  การบริหารจัดการ
เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
ในการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั
เปน็อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านกัปลัด 
(งานปอ้งกนั

ฯ)

2 กอ่สร้างเสารับ-ส่ง
สัญญาณวิทยุระบบ VHF

 - เพื่อใหง้านปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั
มเีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ที่
เหมาะสมกบัสภาพ
ทอ้งถิ่น
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการส่ือสาร

 - กอ่สร้างเสารับ-ส่ง 
สัญญาณวิทยุส่ือสาร
ระบบ VHF ขนาด
ความสูงไมน่อ้ยกว่า 
30 เมตร พร้อม
อปุกรณ์ในการ
ต่อเชื่อมสัญญาณ
ส่ือสาร ตามแบบ
แปลนของเทศบาล

  350,000  - เสารับ-ส่ง
สัญญาณวิทยุระบบ
 VHF จ านวน 1 ต้น

 - การส่ือสารในขณะ
เกิดภัยพิบัติเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
 -  การบริหารจัดการ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านกัปลัด 
(งานปอ้งกนั

ฯ)

- ๙๐ -

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบ งบ งบ งบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 กอ่สร้างสถานดัีบเพลิง - เพื่อเปน็สถานที่
ปฏบิติังานของงาน
ปอ้งกนัฯ และเปน็ที่จอด
รถยนต์ดับเพลิง เกบ็
อปุกรณ์และเคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ในการปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ใน
การปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

- กอ่สร้างสถานี
ดับเพลิง ตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ก าหนด จ านวน 1 
อาคาร

1,000,000 กอ่สร้างสถานี
ดับเพลิง จ านวน 
1 อาคาร

- รถยนต์ดับเพลิง
อปุกรณ์และ
เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
ได้รับการจัดเกบ็
รักษาอย่างเปน็
ระเบยีบ เปน็
หมวดหมู่
- การบริหาร
จัดการบคุลากร 
และเคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ในการ
ปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยัเปน็ไป
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัปลัด 
(งานปอ้งกนั

ฯ)

รวม 3 โครงการ 150,000  -          1,350,000  -          -          

- ๙๑ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ
งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ

งบ งบงบ
งบงบ

งบ
งบงบงบงบ

งบ งบงบ
งบงบ

งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ
งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ

งบ งบงบ
งบงบ

งบ
งบงบงบงบ

งบ งบงบ
งบงบ

งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบงบงบงบ

งบ
งบงบงบงบ



3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เทา่เทยีม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน

2 : การพฒันาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกฬีา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

6. ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

- ๙๒ -
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการจัดงานเนื่องใน
วันส าคัญต่าง ๆ

 - เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในงานพธิี 
วันส าคัญต่าง ๆ

 - จัดกจิกรรมในงาน
ราชพธิีและวันส าคัญ
ต่าง ๆ  เช่น  
วันปยิมหาราช  
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  
 - กจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

    50,000     50,000     50,000     50,000     50,000  - ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพงึ
พอใจต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 
90

 - ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในกจิกรรม
งานราชพธิีวัน
ส าคัญต่าง ๆ 
 -  ประชาชนมี
จิตส านกึสามคัคี
และรักในสถาบนั
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์

ส านกัปลัด

2 โครงการส่งเสริมการ
ปกปอ้งสถาบนัส าคัญของ
ชาติ

 - เพื่อสร้างจิตส านกึรัก
ในสถาบนัชาติ ศาสนา
และพระมหากษตัริย์

 - จัดกจิกรรม
เสริมสร้างความ
สามคัคีและความรัก
ในสถาบนัชาติ ศาสนา
 และพระมหากษตัริย์
 ฯลฯ
 - กจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000  - ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพงึ
พอใจต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 
90

 -  ประชาชนมี
จิตส านกึสามคัคี
และรักในสถาบนั
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์

ส านกัปลัด

รวม 2 โครงการ     60,000     60,000     60,000     60,000     60,000

- ๙๓ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบ
งบ งบ งบ งบ

งบ
งบ

งบงบ
งบ

งบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ



3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เทา่เทยีม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน

2 : การพฒันาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกฬีา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

- ๙๔ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

     6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

6. ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน 



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศาสนา

 - เพื่อท านบุ ารุง 
เผยแพร่และสืบสาน
พระศาสนา

 - จัดกจิกรรมส่งเสริม
การท านบุ ารุงศาสนา 
เช่น การบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 
การท าบญุเนื่องในวัน
ส าคัญ ฯลฯ
 - กจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 - ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพงึ
พอใจต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 
90

 - ประชาชนได้ร่วม
ท านบุ ารุง เผยแพร่
และสืบสานพระ
ศาสนา

กอง
การศึกษา

2 โครงการจัดงานพธิีทาง
ศาสนา

 - เพื่อส่งเสริมและ
เผยแพร่พระศาสนา

 - จัดกจิกรรมในงาน
พธิีทางศาสนา เช่น 
วันวิสาขบชูา 
วันเข้าพรรษา ฯลฯ
 - กจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000  - ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพงึ
พอใจต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 
90

 - ประชาชนได้ร่วม
เผยแพร่และสืบ
สานพระศาสนา

กอง
การศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

- ๙๕ -

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ

งบ

งบ งบ งบ

งบ งบ งบ

งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ

งบ งบ งบ งบ

งบ

งบงบ งบงบ งบงบ งบงบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 โครงการจัดงานประเพณี
ไทย

 - เพื่อส่งเสริม  อนรัุกษ์
และสืบสานประเพณี
ต่าง ๆ  ของไทย

 - จัดกจิกรรมในงาน
ประเพณีต่าง ๆ  เช่น 
 วันปใีหม ่ วันลอย
กระทง  วันสงกรานต์
 ฯลฯ
 - กจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000  - ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพงึ
พอใจต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 
90

 - ประชาชนได้ร่วม
อนรัุกษแ์ละสืบสาน
ประเพณีไทย

กอง
การศึกษา

4 โครงการส่งเสริมการ
อนรัุกษแ์ละสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

 - เพื่อส่งเสริมอนรัุกษ์
และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

 - จัดกจิกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น
 - สนบัสนนุการ
ด าเนนิงานของกลุ่ม
องค์กรการพฒันา
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น
 - กจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 - ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพงึ
พอใจต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 
90

 - ประชาชนได้ร่วม
อนรัุกษแ์ละสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น

กอง
การศึกษา

รวม 4 โครงการ     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

- ๙๖ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบ งบงบ งบ งบ งบงบ งบ งบ งบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ
งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ

งบ งบงบ
งบงบ

งบ
งบงบงบงบ

งบ งบงบ
งบงบ

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบงบงบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

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



1 : การเพิ่มศักยภาพการทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็ศูนย์กลางการทอ่งเที่ยวรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกบัวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน

2 : การพฒันาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทนุ พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว

7.1 แผนงานการศึกษา

- ๙๗ -
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

7. ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมการท่องเที่ยว
แผนงาน



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการมคัคุเทศกน์อ้ย  - เพื่อพฒันาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนในการ
เปน็มคัคุเทศก์
ประชาสัมพนัธ์การ
ทอ่งเที่ยวของเทศบาล
 - เพื่อส่งเสริมและ
ประชาสัมพนัธ์การ
ทอ่งเที่ยวของเทศบาล

 - จัดกจิกรรมอบรม
เยาวชนเปน็
มคัคุเทศกน์อ้ย 
 - กจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

    20,000     20,000     20,000     20,000     20,000  - ผู้ผ่านการอบรม
มคัคุเทศกน์อ้ย 
ร้อยละ 80

 - เด็กและเยาวชน
ได้ใช้เวลาว่าใหเ้ปน็
ประโยชน ์และร่วม
เปน็เครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์การ
ทอ่งเที่ยวของ
เทศบาล

กอง
การศึกษา

รวม 1 โครงการ     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

- ๙๘ -

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ
งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ

งบ งบงบ
งบงบ

งบ
งบงบงบงบ

งบ งบงบ
งบงบ

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบงบงบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ งบงบ
งบงบ

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 

งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ
งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ
งบ
งบงบ
งบ
งบงบ
งบ
งบงบ

งบ
งบงบ
งบ
งบงบ
งบ
งบงบ
งบ
งบงบ
งบ
งบงบ
งบ
งบงบ
งบ
งบงบ



1 : การเพิ่มศักยภาพการทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็ศูนย์กลางการทอ่งเที่ยวรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกบัวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน

2 : การพฒันาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทนุ พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว

7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

7. ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมการท่องเที่ยว

- ๙๙ -
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

 - เพื่อส่งเสริมและ
ประชาสัมพนัธ์การ
ทอ่งเที่ยวของเทศบาล
 - เพื่อสร้างงานสร้าง
อาชีพและรายได้จาก
การทอ่งเที่ยว
 - เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
มส่ีวนร่วมในการ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

 - จัดกจิกรรมส่งเสริม
และประชาสัมพนัธ์
การทอ่งเที่ยว 
 - ฟื้นฟตูลาดน ้า
บริเวณวัดแกว้เจริญ
 - ส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวเส้นทาง
จักรยาน
 - จัดกจิกรรมส่งเสริม
การเปน็เจ้าบา้นที่ดี
 - กจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  - ประชาชน/
นกัทอ่งเที่ยวมี
ความพงึพอใจต่อ
การด้าเนนิงาน
ส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวของ
เทศบาล ร้อยละ 80

 - การทอ่งเที่ยวใน
เขตเทศบาลได้รับ
การส่งเสริม 
 - ประชาชนมี
รายได้จากการ
ทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ น
 - ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
และมส่ีวนร่วมใน
การส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

ส้านกัปลัด/
งานพฒันา

ชุมชน
กองวิชาการ
และแผนงาน

รวม 1 โครงการ   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000

- ๑๐๐ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบ
งบ งบ งบ งบ

งบ
งบ

งบงบ
งบ

งบ งบงบ
งบ

งบ
งบ

งบ
งบ

งบ
งบ

งบ
งบ



1 : การเพิ่มศักยภาพการทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็ศูนย์กลางการทอ่งเที่ยวรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกบัวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน

2 : การพฒันาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทนุ พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว

7.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

- ๑๐๑ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

7. ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมการท่องเที่ยว



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงพฒันา
แหล่งทอ่งเที่ยวในเขต
เทศบาลต าบลเหมอืงใหม่

 - เพื่อปรับปรุงพฒันา
แหล่งทอ่งเที่ยวให้
สวยงาม และมศัีกยภาพ
ในการรองรับ
นกัทอ่งเที่ยว

 - ปรับปรุงพฒันา
แหล่งทอ่งเที่ยว สร้าง
ส่ิงอ านวยความ
สะดวกส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวในเขต
เทศบาลฯ

  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  - แหล่งทอ่งเที่ยวที่
ได้รับการปรับปรุง
พฒันา

 - แหล่งทอ่งเที่ยว
ได้รับการพฒันา
และปรับปรุงให้
สวยงาม มคีวาม
พร้อมในการรองรับ
นกัทอ่งเที่ยว

 กองช่าง

รวม 1 โครงการ   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

- ๑๐๒ -

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ

งบ

งบ งบ งบ

งบ งบ งบ

งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ

งบ งบ งบ งบ

งบ งบ งบ งบ
งบ งบงบ งบ งบงบงบงบงบงบ

งบ
งบงบงบงบ
งบ

งบงบ

งบงบงบงบ
งบ

งบงบงบงบ
งบ
งบงบ
งบ
งบงบงบงบ
งบ



3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เทา่เทยีม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน

6 : การพฒันาด้านการบริหารกจิการบา้นเมอืงและสังคมที่ดี

8.1. แผนงานบริหารทั่วไป

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

8. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ดี

- ๑๐๓ -
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกบั
ประชาธิปไตย การมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการพฒันาทอ้งถิ่น

 - เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกบัการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
 - เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการพฒันา
ทอ้งถิ่น

 - จัดกจิกรรม
เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกบัประชาธิปไตย
การมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนในการ
พฒันาทอ้งถิ่น ใหแ้ก่
ประชาชน
 - กจิกรรมอื่นๆ

     15,000      15,000      15,000      15,000      15,000  - ผู้เข้าร่วม
โครงการผ่าน
การอบรม ร้อย
ละ 80

 - ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกบั
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
มส่ีวนร่วมใน
การพฒันา
ทอ้งถิ่น

ส านกัปลัด

2 โครงการส่งเสริมการ
สร้างความสามคัคี
ปรองดองสมานฉันท์

 - เพื่อสร้างความ
สามคัคีปรองดอง
สมานฉันท์

 - จัดกจิกรรมส่งเสริม
การสร้างความสามคัคี
ปรองดองสมานฉันท ์
ใหแ้กป่ระชาชน 
  - กจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 ไมใ่ช้
งบประมาณ

 - ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวาม
พงึพอใจร้อยละ
 80

 - ประชาชนมี
ความสามคัคี
ปรองดอง
สมานฉันท์

ส านกัปลัด

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

- ๑๐๔ -



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 โครงการจัดการเลือกต้ัง  -  เพื่อจัดการเลือกต้ัง
ของเทศบาลต าบล  
เหมอืงใหม ่ตามที่
คณะกรรมการการ
เลือกต้ังก าหนด 
 - เพื่อประชาสัมพนัธ์
รณรงค์หรือให้
ข้อมลูข่าวสารแก่
ประชาชนใหท้ราบถึง
สิทธิและหนา้ที่และ
การมส่ีวนร่วม ทาง
การเมอืง

 - จัดการเลือกต้ัง/
เลือกต้ังซ่อมของ
เทศบาลต าบล  
เหมอืงใหม ่ตามที่
คณะกรรมการการ
เลือกต้ังก าหนด 
 - ประชาสัมพนัธ์
รณรงค์หรือให้
ข้อมลูข่าวสารแก่
ประชาชนใหท้ราบถึง
สิทธิและหนา้ที่และ
การมส่ีวนร่วม ทาง
การเมอืง

  300,000   300,000   300,000   300,000   300,000  - กจิกรรมการ
เลือกต้ังตามที่
คณะกรรมการ
การเลือกต้ัง
ก าหนด

 - ประชาชนได้
ใช้สิทธิเลือกต้ัง
และมส่ีวนร่วม
ทางการเมอืง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย

ส านกัปลัด

- ๑๐๕ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

4 โครงการประชุม
ประชาคมทอ้งถิ่นเพื่อ
จัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นและการจัด
ประชุมรับฟงัความ
คิดเหน็ของประชาชน

 - เพื่อใหท้ราบปญัหา
ความต้องการของ
ประชาชน 
 - เพื่อรับฟงัความ
คิดเหน็ของประชาชน
 - เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการมส่ีวนร่วม
ในการพฒันาทอ้งถิ่น

 - จัดประชุม
ประชาคมทอ้งถิ่นเพื่อ
จัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น 
 - จัดประชุมรับฟงั
ความคิดเหน็ของ
ประชาชน 
 - กจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

     10,000      10,000      10,000      10,000      10,000  - การจัด
ประชุม
ประชาคม
ทอ้งถิ่นเพื่อ
จัดท าแผน
พฒันาทอ้งถิ่น
 - การประชุม
รับฟงัความ
คิดเหน็ของ
ประชาชนตามที่
ระเบยีบ
กฎหมายก าหนด

 - เทศบาลได้
ทราบปญัหา
ความต้องการ
ของประชาชน 
 - เทศบาลได้
ทราบความ
คิดเหน็ของ
ประชาชน
 - ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถิ่น

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

- ๑๐๖ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานบคุลากร
ทอ้งถิ่น

 - เพื่อเพิ่มความ
สามคัคีและเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏบิติังานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนกังาน
เทศบาล

 - จัดฝึกอบรมสัมมนา
ใหก้บัคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนกังานเทศบาล 

  150,000   150,000   150,000   150,000   150,000  - คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
เทศบาล และ
พนกังาน
เทศบาล ที่ผ่าน
การฝึกอบรม 

 - คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
เทศบาล และ
พนกังาน
เทศบาล มี
วิสัยทศัน ์มี
ความสามคัคี
และมศัีกยภาพ
ในการ
ปฏบิติังานเพิ่มขึ้น

ส านกัปลัด
(งานการ
เจ้าหนา้ที่)

- ๑๐๗ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

6 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทจุริต

 - เพื่อสร้างจิตส านกึ
และความตระหนกัใน
การปฏบิติัราชการ
ตามอ านาจหนา้ที่ให้
บงัเกดิประโยชนสุ์ขแก่
ประชาชนในทอ้งถิ่น

 - จัดอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทจุริตใหแ้ก่
บคุลากรในเทศบาล 
- จัดกจิกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมฟงั
เทศน ์ฟงัธรรมปลุด
จิตส านกึในการท า
ความดี

     20,000      20,000      25,000      25,000      25,000  - คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
เทศบาล และ
พนกังาน
เทศบาล ที่ผ่าน
การฝึกอบรม

 - บคุลากรของ
เทศบาลมี
จิตส านกึและ
ความตระหนกั
ในการปฏบิติั
ราชการตาม
อ านาจหนา้ที่ให้
บงัเกดิ
ประโยชนสุ์ขแก่
ประชาชนใน
ทอ้งถิ่น

ส านกัปลัด
(งานการ
เจ้าหนา้ที่)

- ๑๐๘ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

7 โครงการจ้างเหมา
ส ารวจข้อมลูภาคสนาม
เพื่อปรับปรุงการจัดท า
บญัชีรายการที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง

 - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
พฒันารายได้

 - ด าเนนิจ้างเหมา
ส ารวจข้อมลูภาคสนาม
เพื่อปรับปรุงการจัดท า
บญัชีรายการที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง (ตาม
พระราชบญัญัติภาษี
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง)

  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  - แผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบล
เหมอืงใหม่

 - เทศบาลต าบล
เหมอืงใหมม่ี
รายได้เพิ่มขึ้น
 - เทศบาลต าบล
เหมอืงใหมม่ี
ระบบการ
จัดเกบ็ภาษทีี่
แนน่อน ถูกต้อง
และเปน็ธรรม

กองคลัง

8 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้คณะผู้บริหาร 
สมาชิก พนกังาน
เทศบาล เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ใน
ด้านต่างๆ

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏบิติังานในด้าน
ต่างๆ

จัดอบรมใหค้วามรู้ใน
ด้านต่างๆ

     25,000      25,000      25,000      25,000      25,000  - คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
เทศบาล และ
พนกังานเทศบาล

 - คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
เทศบาล และ
พนกังาน
เทศบาลมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏบิติังาน

ส านกัปลัด
(งานการ
เจ้าหนา้ที่)

- ๑๐๙ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบงบ งบ งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

9 โครงการปรับปรุง
ขยาย/บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเขตการ
ใหบ้ริการเสียงตาม
สายและไร้สาย

 - เพื่อส่งข่าวสารให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับทราบ
อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

 - ขยายเขต/ปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย /
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

  100,000      50,000      50,000      50,000      50,000  - ประชาชนมี
ความพงึพอใจ
ในการรับฟงั
ข้อมลูข่าวสาร
ทางระบบเสียง
ตามสาย/ไร้สาย
หรือระบบอื่น  
ร้อยละ 80

 - ประชาชน
สามารถรับฟงั
ข้อมลูข่าวสาร
ของเทศบาลได้
อย่างทั่วถึงและ
ชัดเจน

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

10 โครงการจัดท าส่ือเพื่อ
การประชาสัมพนัธ์
เทศบาลและทอ้งถิ่น

 - เพื่อเปน็ช่องทางใน
การประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ข่าวสาร  
ผลงานของเทศบาล
และทอ้งถิ่น
 - เพื่อเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการพฒันาทอ้งถิ่น

 - จัดท าส่ือเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ข่าวสารของ
เทศบาลและทอ้งถิ่น 
เช่น วารสาร แผ่นพบั 
หนงัสือ รายงานผล
การปฏบิติัราชการ
ประจ าป ี  ปา้ยประชา
 สัมพนัธ์ ฯลฯ

  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  - ประชาชนมี
ความพงึพอใจ
ในการได้รับ
ข้อมลูข่าวสาร
จากส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
ของเทศบาล 
ร้อยละ 80

 - เทศบาลมี
ช่องทางในการ
ประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร
 - ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถิ่น

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

- ๑๑๐ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

11 โครงการบริหารจัดการ
เว็บไซต์ของเทศบาล
ต าบลเหมอืงใหม่

 - เพื่อบริหารจัดการ
ระบบการ
ประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารทางเว็บไซต์
เทศบาลใหม้คีวาม
ต่อเนื่อง ประชาชน
สามารถสืบค้นข้อมลู
ข่าวสารของ
เทศบาลได้สะดวก 
และรวดเร็ว

 - จ้างเอกชนดูแล 
รักษา/ปรับปรุงระบบ
เว็บไซต์ใหม้คีวาม 
ต่อเนื่อง ปรับปรุง
ข้อมลูหรือรูปแบบ
เว็บไซต์ของเทศบาล 
ใหม้คีวามสวยงาม 
ทนัสมยั และบริหาร
ระบบต่างๆ ของ 
เว็บไซต์ ใหม้คีวาม
ถูกต้องเปน็ปจัจุบนั

       3,000        3,000        3,000        3,000        3,000  - ระบบเว็บไซต์
เทศบาลต าบล
เหมอืงใหมท่ี่มี
ประสิทธิภาพ

 - เทศบาลมี
ช่องทางในการ
ประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารที่
ทนัสมยัและ
เข้าถึงประชาชน
ได้มากยิ่งขึ้น
 -  ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถิ่น

ส านกัปลัด

- ๑๑๑ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

12 โครงการอบรมศึกษาดู
งานใหค้วามรู้ด้านการ
ประหยัดพลังงานใน
ครัวเรือนและชุมชน

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน

จ านวน 5 หมู่บา้น 
โรงเรียนถาวรวิทยา 
โรงเรียนวัดเสด็จและ
โรงเรียนวัดแกว้เจริญ 
(เฟื้อบ ารุง)

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

จ านวน 5 
หมู่บา้น 
โรงเรียนถาวร
วิทยา โรงเรียน
วัดเสด็จและ
โรงเรียนวัดแกว้
เจริญ (เฟื้อบ ารุง)

ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถลด
ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน

ส านกัปลัด  
 และสนง.

พลังงาน     
จ.สมทุร  
สงคราม

13 เตาเผาถ่าน เพื่อลดค่าช้ายด้าน
พลังงาน โดยน าเศษไม้
ที่มอียู่ในพื้นที่มาใช้ให้
เกดิประโยชน์

จ านวน 5 หมู่บา้น  ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

จ านวน 5 
หมู่บา้น

ประชาชน
ประหยัด
ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน

ส านกัปลัด  
 และสนง.

พลังงาน     
จ.สมทุร  
สงคราม

14 โซล่าเซลล์ไฟส่องทาง
สาธารณะ

เพื่อลดค่าช้จ่ายด้าน
พลังงาน

จ านวน 5 หมู่บา้น 
และเทศบาลต าบล
เหมอืงใหม่

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

จ านวน 5 
หมู่บา้น และ
เทศบาลต าบล
เหมอืงใหม่

ประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน

ส านกัปลัด  
 และสนง.

พลังงาน     
จ.สมทุร  
สงคราม

- ๑๑๒ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

15 ตู้อบแหง้พลังงาน
แสงอาทติย์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน 
ประหยัดเวลาลด
ต้นทนุด้านพลังาน

จ านวน 2 แหง่ /หรือ
ตามที่ส านกังาน
พลังานจังหวัด
สมทุรสงครามก าหนด

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

จ านวน 2 แหง่ /
 ตามที่ สนง.
พลังงานฯ 
ก าหนด

กลุ่มอาชีพ/ลด
ต้นทนุค่าใช้จ่าย
ด้านพลังาน

ส านกัปลัด  
 และสนง.

พลังงาน     
จ.สมทุร  
สงคราม

16 ระบบโซล่าเซลล์สูบน้ า เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานในการสูบน้ า

จ านวน 2 แหง่ /หรือ
ตามที่ส านกังาน
พลังานจังหวัด
สมทุรสงครามก าหนด

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

จ านวน 2 แหง่ /
 ตามที่ สนง.
พลังงานฯ 
ก าหนด

ลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานใน
การสูบน้ า

ส านกัปลัด  
 และสนง.

พลังงาน     
จ.สมทุร  
สงคราม

17  โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกบัแกส๊
ชีวภาพ

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน

จ านวน 5 หมู่บา้น  ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

จ านวน 5 
หมู่บา้น

ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถลด
ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน

ส านกัปลัด  
 และสนง.

พลังงาน     
จ.สมทุร  
สงคราม

- ๑๑๓ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

18 เปล่ียนหลอดไฟ
ประหยัดพลังงาน
ครัวเรือนต้นแบบ และ
ส านกังานเทศบาล
ต าบลเหมอืงใหม่

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานในครัวเรือน

จ านวน 5 หมู่บา้น 
และเทศบาลต าบล
เหมอืงใหม่

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

จ านวน 5 
หมู่บา้น และ
เทศบาลต าบล
เหมอืงใหม่

ประชาชน
ประหยัด
ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน

ส านกัปลัด  
 และสนง.

พลังงาน     
จ.สมทุร  
สงคราม

19 เตาชีวมวลแบบถังแกส๊
 และ/หรือแบบซูเปอร์
อั้งโล่

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน

จ านวน 5 หมู่บา้น  ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

จ านวน 5 
หมู่บา้น

ประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน

ส านกัปลัด  
 และสนง.

พลังงาน     
จ.สมทุร  
สงคราม

20 โซล่าเซลล์บนหลังคา 
เทศบาลต าบล
เหมอืงใหม่

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน

จ านวน 1 แหง่  ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

จ านวน 1 แหง่ ประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน

ส านกัปลัด  
 และสนง.

พลังงาน     
จ.สมทุร  
สงคราม

- ๑๑๔ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

21 ระบบหมกัแกส๊ชีวภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน

จ านวน 1 แหง่  ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

 ส านกังาน
พลังงาน
จังหวัดสมทุร
 สงคราม

จ านวน 1 แหง่ ประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน

ส านกัปลัด  
 และสนง.

พลังงาน     
จ.สมทุร  
สงคราม

รวม 823,000  773,000  778,000  778,000  778,000  

- ๑๑๕ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ



2 : สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้คีวามมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

2 : การพฒันาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทนุ พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- ๑๑๖ -
แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน

(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

2. ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมเศรษฐกิจยั่งยนื



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนนุอาชีพเสริม
ใหก้บัผู้สูงอายุและผู้มี
รายได้นอ้ย

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกจิ
พอเพยีง

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนนุอาชีพเสริม
ใหก้บัผู้สูงอายุและผู้มี
รายได้นอ้ย

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

2 โครงการพฒันากลุ่มอาชีพ
วิสาหกจิชุมชน

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
วิสาหกจิชุมชนให้
สามารถเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเอง

จัดกจิกรรมส่งเสริม
การรวมกลุ่มอาชีพ
วิสาหกจิชุมชนเพื่อ
พฒันาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

เกดิศักยภาพในการ
ด าเนนิงาน  
สามารถผลิตสินค้า
และผลิตภณัฑ์ที่มี
คุณภาพสร้างรายได้
ใหแ้กชุ่มชน

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

3 โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนนุการแปรรูปจาก
วัสดุธรรมชาติ

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
วิสาหกจิชุมชนให้
สามารถเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเอง

จัดกจิกรรมส่งเสริม
การรวมกลุ่มอาชีพ
วิสาหกจิชุมชนเพื่อ
พฒันาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

เกดิศักยภาพในการ
ด าเนนิงาน  
สามารถผลิตสินค้า
และผลิตภณัฑ์ที่มี
คุณภาพสร้างรายได้
ใหแ้กชุ่มชน

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

รวม  3  โครงการ   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

- ๑๑๗ -

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบงบ งบ งบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบงบ งบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบ



2 : สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้คีวามมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

2 : การพฒันาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทนุ พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว

2.2 แผนงานการเกษตร
2. ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมเศรษฐกิจยั่งยนื

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

- ๑๑๘ -



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริม
สนบัสนนุพนัธุไ์ม ้ พนัธุผั์ก
และพนัธุสั์ตว์ใหก้บั
ครัวเรือนในชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพยีง

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกจิ
พอเพยีง

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม
สนบัสนนุพนัธุไ์ม ้ 
พนัธุผั์กและพนัธุสั์ตว์
ใหก้บัครัวเรือนใน
ชุมชนเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกจิพอเพยีง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

2 โครงการส่งเสริมการ
ก าจัดศัตรูพชื

เพื่อปอ้งกนัก าจัด
ศัตรูพชืและเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตสินค้าเกษตร

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายใน
การปอ้งกนัและก าจัด
ศัตรูพชื

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

3 โครงการส่งเสริม
สนบัสนนุการเกษตร
สมยัใหมเ่พื่อการทอ่งเที่ยว
เชิงสุขภาพ

เพื่อส่งเสริมการเกษตร
สมยัใหมฯ่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม
สนบัสนนุการเกษตร
สมยัใหมเ่พื่อการ
ทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

4 โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนนุเกษตรแปลง
ใหญ่ด้วยเกษตรสมยัใหม่
และเชื่อมโยงตลาด

เพื่อส่งเสริมการเกษตร
สมยัใหมฯ่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนนุเกษตรแปลง
ใหญ่ด้วยเกษตร
สมยัใหมแ่ละ
เชื่อมโยงตลาด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

- ๑๑๙ -

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 งบงบงบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบ

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

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

งบงบงบงบ

งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 โครงการ 1 หมู่บา้น 1 จุด
เรียนรู้ตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎใีหม่

ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
โครงการ 1 หมู่บา้น 1
 จุดเรียนรู้ตาม
แนวทางเกษตรทฤษฎี
ใหม่

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

6 ตลาดจ าหนา่ยพชืผล
ทางการเกษตร   (จัดทกุ
วันเสาร์ - อาทติย์)

เพื่อส่งเสริมการเกษตร
ในทอ้งถิ่น

จัดตลาดจ าหนา่ย
พชืผลทางการเกษตร 
  (จัดทกุวันเสาร์ - 
อาทติย์)

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จัดตลาดฯในเขต
เทศบาลต าบล
เหมอืงใหม่

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

7 โครงการส่งเสริมการท า
การเกษตรอนิทรีย์

เพื่อส่งเสริมการท า
การเกษตรอนิทรีย์

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมการ
ท าการเกษตรอนิทรีย์

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

8 โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนนุการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

เพื่อส่งเสริมผลผลิต
ทางการเกษตร

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนนุการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

- ๑๒๐ -

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 งบงบงบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบ

งบ งบ งบ งบงบ งบ งบ งบ งบงบ งบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบ งบ

งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

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

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

งบงบงบงบ งบงบงบงบ

งบงบงบงบ

งบงบงบงบ

งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบ

งบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

9 โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนนุกลุ่มวิสาหกจิการ
เล้ียงและขยายพนัธุช์ันโรง
 หมู่ที่ 7 บา้นคลองดอน

เพื่อส่งเสริมการเกษตร
ในทอ้งถิ่น

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนนุกลุ่ม
วิสาหกจิการเล้ียงและ
ขยายพนัธุช์ันโรง หมู่ที่
 7 บา้นคลองดอน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

10 โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนนุพนัธุพ์ชืดังเดิม

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
พนัธุพ์ชืดังเดิม

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนนุพนัธุพ์ชื
ดังเดิม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

พนัธุพ์ชืดังเดิม
ได้รับการอนรัุกษ์

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

รวม  10  โครงการ   3,070,000   3,070,000   3,070,000   3,070,000   3,070,000

- ๑๒๑ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบงบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ

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

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ



3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้คีวามมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

2 : การพฒันาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกฬีา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

3.1 แผนงานสาธารณสุข

- ๑๒๒ -
แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน

(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

3. ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมคุณภาพชวีิตและชมุชนเขม้แขง็



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการการจัดการสุข
ภาวะชุมชนอย่างมส่ีวนร่วม

เพื่อประชาชนมสุีข
ภาวะที่ดี

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
โครงการการจัดการ
สุขภาวะชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วม

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

ประชาชนมสุีขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

2 โครงการมหกรรมสุขภาพ
เพื่อการปรับพฤติกรรม 
การกนิอยู่เปน็ตามวิถีคน
เหมอืงใหม่

เพื่อประชาชนมสุีขภาพ
ที่ดี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการมหกรรม
สุขภาพเพื่อการปรับ
พฤติกรรม การกินอยู่
เป็นตามวิถีคนเหมืองใหม่

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

'ประชาชนมสุีขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

3 โครงการตรวจคัดกรอง
โรควัณโรคปอดในกลุ่มเส่ียง

เพื่อปอ้งกนัและตรวจ
คัดกรองโรควัณโรค

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
โครงการตรวจคัด
กรองโรควัณโรคปอด
ในกลุ่มเส่ียง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

'ประชาชนมสุีขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

4 โครงการอาชีวอนามยั
ตรวจค้นสารเคมใีนเลือด
เกษตรกรครบวงจร

เพื่อใหเ้กษตรกรมี
สุขภาพที่ดี

เพื่อใช้จ่ายโครงการ
อาชีวอนามยัตรวจค้น
สารเคมใีนเลือด
เกษตรกรครบวงจร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

'ประชาชนมสุีขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

รวม 4 โครงการ 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000

- ๑๒๓ -

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 งบงบงบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบ

งบงบงบงบ งบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ



3 :  สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้คีวามมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

2 : การพฒันาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกฬีา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- ๑๒๔ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

3. ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมคุณภาพชวีิตและชมุชนเขม้แขง็

แบบ ผ.02/1

(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานกองทนุ
หมู่บา้นต้นแบบ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏบิติังานของ
คณะกรรมการกองทนุ
หมู่บา้น

จัดฝึกอบรมและ
สัมมนาและทศัน
ศึกษาดูงานใหก้บั
คณะกรรมการและ
สมาชิกกองทนุหมู่บา้น

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

คณะกรรมการและ
สมาชิกกองทนุ
หมู่บา้นมคีวามรู้
ความสามารถใน
การด าเนนิการของ
กองทนุหมู่บา้น
เพิ่มขึ้น

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

2 สนบัสนนุเงินออมวันละ
บาท

เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนนุโครงการเงิน
ออมวันละบาท

สนบัสนนุเงินออมวัน
ละบาท

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

ประชาชนมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

รวม  2  โครงการ 800,000  800,000  800,000  800,000  800,000  

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑๒๕ -

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ



4 : สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมส่ีวนร่วมทกุภาคส่วน

5 : การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

4. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

- ๑๒๖ -
แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน

(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการการแปรรูปวัสดุ
ธรรมชาติแทนการใช้แทน
การใช้พลาสติกและโฟม

เพื่อส่งเสริมอนรัุกษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
โครงการการแปรรูป
วัสดุธรรมชาติแทน
การใช้แทนการใช้
พลาสติกและโฟม

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

ประชาชนมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

2 พฒันาหมู่บา้นสู่หมู่บา้น
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านการ
ประหยัดพลังงาน

ส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 
และการประหยัด
พลังงาน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
พฒันาหมู่บา้นสู่
หมู่บา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้าน
การประหยัดพลังงาน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

ประชาชนมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

รวม  2  โครงการ 500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  

- ๑๒๗ -

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบ งบ งบ งบงบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบ



4 : สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมส่ีวนร่วมทกุภาคส่วน

5 : การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

- ๑๒๘ -
แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน

(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

4. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมการ
จัดการขยะและลดการใช้
ขยะในครัวเรือน

เพื่อลดปริมาณขยะที่
เกดิขึ้นในครัวเรือน

จัดกจิกรรมรณรงค์
ส่งเสริมใหค้วามรู้การ
คัดแยกขยะมลูฝอย
ในครัวเรือนเพื่อลด
ปริมาณขยะ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

ประชาชนสามารถ
คัดแยกขยะมลูฝอย
ได้อย่างถูกต้อง

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

2 จัดซ้ือเคร่ืองเพิ่มออกซิเจน
ในน้้าพลังงานแสงอาทติย์

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองเพิ่ม
ออกซิเจนในน้้าพลังงาน

จัดซ้ือเคร่ืองเพิ่ม
ออกซิเจนในน้้า
พลังงานแสงอาทติย์

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

ประชาชนมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

3 จัดท้าบอ่บ้าบดัน้้าเสียจาก
ครัวเรือน

ส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 
และจัดท้าบอ่บดัน้้าเสีย
ใหก้บัประชาชน

จัดท้าบอ่บ้าบดัน้้าเสีย
จากครัวเรือน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

ประชาชนมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

รวม  3  โครงการ 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

- ๑๒๙ -

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

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบ งบ งบ

งบ

งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบ

งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ

งบทอ้งถิน่ 

งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบ

งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

งบ

งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ



4 : สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมส่ีวนร่วมทกุภาคส่วน

5 : การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.3  แผนงานการเกษตร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

4. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

- ๑๓๐ -



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริม ฟื้นฟู
ธรรมชาติ เพื่อการ
ทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์
การเกษตรในหมู่บา้น

เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู
ธรรมชาติ และส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวเชิง
อนรัุกษก์ารเกษตร

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม 
ฟื้นฟธูรรมชาติ เพื่อ
การทอ่งเที่ยวเชิง
อนรัุกษก์ารเกษตรใน
หมู่บา้น

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

ประชาชนมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

รวม  1  โครงการ 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

- ๑๓๑ -

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบ งบงบงบงบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ



3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้คีวามมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

2 : การพฒันาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกฬีา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

     6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

6. ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

- ๑๓๒ -



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนนุการจัดต้ังวง
ดนตรี(แตรวง)

เพื่อใหเ้ด็ก  เยาวชน
และผู้สนใจมกีจิกรรมที่
เปน็ประโยชนต่์อตนเอง
และสังคม

จัดกจิกรรมส่งเสริม
ความรู้ด้านการเล่น
ดนตรี  (แตรวง)

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ทกุหมู่บา้นในเขต
เทศบาล

เด็ก  เยาวชนและ
ผู้สนใจได้ใช้เวลาว่าง
ใหเ้ปน็ประโยชน์

กรรมการ
หมู่บา้น/

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

รวม  1  โครงการ 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  

- ๑๓๓ -

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 งบงบงบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบ



3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้คีวามมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

1: การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

- ๑๓๔ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

แบบ ผ.02/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ใชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

1. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์วัดละมดุ 
หมู่ที่ 9

 - เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหแ้กป่ระชาชน
และนกัทอ่งเที่ยวในการ
ท ากจิกรรม

 - กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 20 เมตร ยาว 
30 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาล

2,200,000   - อาคาร
เอนกประสงค์ที่ได้
มาตรฐาน จ านวน 
1 แหง่

 - ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวมคีวาม
สะดวกในการท า
กจิกรรม

กองช่าง

2 กอ่สร้างลานเอนกประสงค์
บริเวณลานวัดแกว้เจริญ 
หมู่ที่ 10 ต าบล
เหมอืงใหม ่ อ าเภอ
อมัพวา  จังหวัด
สมทุรสงคราม

- เพื่อใช้เปน็สถานที่จัด
กจิกรรมทางด้าน
วัฒนธรรม หรือกจิกรรม
ต่างๆ 

กอ่สร้างลาน
เอนกประสงค์ บริเวณ
ลานวัดแกว้เจริญ 
จ านวน   1 แหง่

  1,000,000 กอ่สร้างลาน
เอนกประสงค์ ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้ใช้จัด
กจิกรรมสาธารณะ
ทางด้านวัฒนธรรม 
หรือกจิกรรม
สาธารณะต่างๆ

กองช่าง

รวม 2 โครงการ 3,200,000  

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

- ๑๓๕ -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

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

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

 - เพื่อใหง้านปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณ
ภยัมเีคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ที่เหมาะสม
กบัสภาพทอ้งถิ่น
 - เพื่อลดอนัตรายและ
ลดความสูญเสียจาก
ภยัพบิติัที่เกดิขึ้น
ภายในเขตเทศบาล

 - จัดซ้ือจัดหาเคร่ือง
ดับเพลิงชนดิหาบหาม 
 เคร่ืองยนต์เบนซิน  
ขนาดก าลังเคร่ืองยนต์
ไมน่อ้ยกว่า  55  
แรงมา้  จ านวน  1  
เคร่ือง

     500,000      500,000      500,000      500,000      500,000 ส านกัปลัด
(งานปอ้งกนั)

- ๑๓๖ -

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.03



เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

2 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ
วิทยุ

 - เพื่อสร้างความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

 - จัดซ้ือจัดหาติดต้ัง
กล้องโทรทศันว์งจร
ปดิบริเวณพื้นที่เส่ียง

     500,000      500,000      500,000      500,000      500,000 ส านกัปลัด
(งานปอ้งกนั)

3 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น ๆ  - เพื่อความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

 - จัดซ้ือสัญญาณไฟ
กระพริบพลังงาน
แสงอาทติย์  พร้อม
ติดต้ัง  จ านวน  24  
ชุด

     480,000 ส านกัปลัด
(งานปอ้งกนั)

4 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร  - เพื่อใช้ในการ
ปฏบิติังานกจิการ
ประปาของเทศบาล

 - จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า
แบบปั้มม่/ปั้มแช่  
พร้อมอปุกรณ์  จ านวน
  1  ชุด

       15,000 กองช่าง 
(กจิการ
ประปา)

รวม 4 โครงการ   1,495,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

- ๑๓๗ -

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



๑๓๘ 
 

 

ส่วนที่  ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
     ๑.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๖๕ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

 

๑.๒ แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น   
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง  
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง     
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง  
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/ 
กลุ่ม อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง 
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ 
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๓)  

 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengt (จุดแข็ง)          
W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส)                      
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 

๖๐ 

(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐  

(๑๐)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องท าตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

 
 
 



๑๔๑ 
 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 
๒.๑  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

(๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ป ี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  ๔.๐ (๕) 
     ๕.๗  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง  
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

(๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

 

๒.๒ แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand  (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  

๑๐  

๒.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ  

๑)  การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่า
เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนท่ีดาเนินการจริงตามท่ีได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 
๒)  วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ  (Impact)  โครงการท่ีด าเนินการใน
เชิงปริมาณ  (Quantitative)  

๑๐  

๓.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

๑)  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการน าเอา
เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม  งานต่าง ๆท่ี
ด าเนินการในพื้นท่ีน้ัน ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
๒)  วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ  (Impact)  โครงการท่ีด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ  (Qualitative) 

๑๐  

๔.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๑)  วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนาไปสู่การจัด
ทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand  (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend  หรือหลักการบูรณาการ
(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน  
๒)  วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน  หลักประชารัฐ 

๑๐  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕.โครงการพัฒนา  
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ  
 
 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ  
 
 
๕.๓  เป้าหมาย  (ผลผลิต
ของโครงการ)  มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
๕.๔  โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์  ๒๐  ปี 
 
 
๕.๕  เป้าหมาย  (ผลผลิต
ของโครงการ)  มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๖  โครงการมีความ
สอดคล้องกับ  Thailand 
๔.๐ 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี  
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง  

(๕)  

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มีผลผลิต
อย่างไร  กลุ่มเป้าหมาย  พื้นท่ีด าเนินงาน  และระยะเวลาด าเนินงาน  
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม  
ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก  ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ  (๑)  ความมั่นคง  (๒)  การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  (๓)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  (๔)  การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (๕)  การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (๖)  การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้เกิดความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับ
ท่ี ๑๒ โดย (๑)  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (๓)  ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (๔)  
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย  ๒๕๗๙ (๕)  ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัตใิห้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน  ๕  ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็น
เป้าหมายระยะยาว  ภายใต้แนวทางการพัฒนา  (๑)  การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  (๒)  การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสงวัย
อย่างมีคุณภาพ  (๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  (๔)  การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  (๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (๖)  การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่  Value-Based  Economy  หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ท าน้อย  ไม่มากเช่น  (๑)  เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า  โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม  (๒)  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (๓)  
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า  ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยากร  ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม   

(๕)  

 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 
 
 
๕.๗  โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘  โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง   
มั่งค่ัง  ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
 
๕.๙  งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
 
๕.๑๐  มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
๕.๑๑  มีการก าหนด
ตัวชี้วัด  (KPI)  และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒  ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

วิทยาศาสตร์เทคโยโลยี  และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ  เช่น  ด้านเกษตร  เทคโยโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  
วัฒนธรรม  ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกัน
ได้  นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ  เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้
ท้องถิ่นมีความม่ันคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ  ๕  ประการ  ในการ
จัดท าโครงการ  ได้แก่  (๑)  ความประหยัด  (Economy)   
(๒)  ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  (๓)  ความมีประสิทธิผล  
(Effectiveness)  (๔)  ความเหล่ือมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น  น าไปสู่ความ
ยุติธรรม  (Equity)  (๕)  ความโปร่งใส  (Transparency) 

(๕)  

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ  ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง  ราคากลางท้องถิ่นมีความ
โปร่งในในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
 

(๕)  

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)  ท่ี
สามารถวัดได้  (measurable)  ใช้บอกประสิทธิผล  (effectiveness)  ใช้
บอกประสิทธิภาพ  (efficiency)  ได้  เช่น  การก าหนดความถึงพอใจ  การ
ก าหนดร้อยละ  การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดขึ้นสิ่งท่ี
ได้รับ  (การคาดการณ์  คาดว่าจะได้รับ) 
 

(๕)  

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  
(๑)  มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง  ในการด าเนินงานตาม
โครงการ  (๒)  วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  (๓)  ระบุส่ิงท่ี
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้  (๔)  เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง  (๕)  ส่งผลต่อ
การบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

 
 
 
 



๑๔๖ 
 

 

๓.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ๓.๑  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด  
การสัมภาษณ์  การสังเกต  การส ารวจ  และเอกสาร 
  ๑.  การทดสอบและการวัด  (Tests & Measurements)  วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผลเพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน  และแนวทางการ
วัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด  เช่น  การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
  ๒.  การสัมภาษณ์  (Interviews)  อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้  การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด้วย  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูก
แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ  การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ  (formal or semi-formal 
interview)  ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (structure interviews)  ด าเนินการสัมภาษณ์และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  (Informal interview)  ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอนและล าดับของข้อความ  การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้าง ๆ 
ที่เป็นสาระส าคัญที่ต้องการ  การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ  ควร
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  ๒  วิธี  คือ 
       (๑)  การสนทนาตามธรรมชาติ  (natural conversation)  เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบ
ของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล  เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอ
ค าอธิบายเหตุผล  และผลของโครงการพัฒนาที่ได้รับ  การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการ
พัฒนาสัมพันธภาพที่ดี  สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 
       (๒)  การสัมภาษณ์เชิงลึก  (in-depth interview)  เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูล
หลักบางคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้  ความเข้าใจในประเด็นแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่า
คนอ่ืน ๆ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  การวางแผน 
  ๓.  การสังเกต  (Observations)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพ่ือ
เฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น  ต้องมีการบันทึกการสังเกต  แนวทางในการสังเกต  และ
ก าหนดการด าเนิน  การสังเกต  การสังเกตคือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดอ่อนถี่ถ้วน  โดย
ใช้ประสารทสัมผัสหลายอย่างพร้อม ๆ กัน  เช่น  ตาดู  หูฟัง  ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส  ในการเก็บข้อมูล
เพ่ือติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น  การสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก  หรือบันทึก
ภาคสนาม  การสนทนาและสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน  สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและ
อธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ได้  การสังเกตในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาในเชิง
คุณภาพสามารถแบ่งได้เป็น  ๒  ประเภท 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

 

       (๑)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participant observation)  เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล  ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  ซึ่งการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น  คือ 
   -  มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม  และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด 
   -  มีความตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด  และ
ชัดเจนมากท่ีสุด 
   -  เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น  สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
   -  ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
   -  ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
   -  จดบันทึกอย่างละเอียด 
       (๒)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (Non-Participant observation)  หรือการสังเกต
โดยตรง  (Direct observation)  เป็นการสังเกต  บันทึกลักษณะทางกายภาพ  โครงสร้างและความสัมพันธ์
ของสมาชิกในสังคม  หมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้น ๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 
  ๔.  การส ารวจ  (surveys)  ในที่นี้  หมายถึง  การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู้  
ทัศนคติ  ความพึงพอใจ  ความต้องการของโครงการและยุทธศาสตร์  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
จะต้องมีการบันทึกการส ารวจ  และทิศทางการส ารวจ 
  ๕.  เอกสาร  (Documents)  การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา  มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร  ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนา  ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการ
ด าเนินงานเชื่อมโยงไปยังที่มาของปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  สาเหตุของปัญหา  แนว
ทางการแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย  แนวทางการพัฒนา  พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
  ทั้งนี้  เมื่อได้ด าเนินการตามหลักการแล้ว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล  ดังนี้ 
  ๑.  ข้อมูลเชิงปริมาณ  เป็นข้อมูลที่เกิดจากค าถาม  เช่น  ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการ  ผู้เข้าร่วมมีกี่คน  กี่กลุ่ม  มีที่มาอย่างไร  ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณที่ได้เป็นแบบตัวเลข  สถิติต่าง 
ๆ ข้อมูลเชิงปริมาณจึงเป็นข้อมูลที่แสดงจ านวน  เช่น  จ านวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ  จ านวนกิจกรรมที่
ถูกระบุเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี 
  ๒.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้น ๆ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
เป็นข้อมูลที่อธิบายปรากฏการณ์ในพ้ืนที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง  เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความ
เป็นเหตุเป็นผลของโครงการพัฒนา  ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน  
ชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

 

  ความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนา  วัดความส าเร็จได้จาก  เช่น 
  ๑. บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (client satisfaction criterion) 
  ๒. บรรทัดฐานด้านเวลา (time criterion)  
  ๓. บรรทัดฐานด้านการเงิน (monetary criterion) 
  ๔. บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (effectiveness criterion) 
  แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  ๑. แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติ จะเป็น
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า ( Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และ
ผลกระทบ (Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไป เงื่อนไขส าคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Key Stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้
เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 
  ๒.  แบบบัตรคะแนน  (Scorecard Modal)  แบบบัตรคะแนน  หรือ  Scorecard Modal 
ของ  Kaplan & Norton  เป็นแนวคิดท่ีเชื่อว่าการท าความเข้าใจองค์กร  ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร
สามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น  ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดย
จะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือ
ระบบต่าง ๆ ขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร  โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบ
ปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร  ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ เช่น  
ด้านการเงิน  ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ  ด้านกระบวนการภายในองค์กร  และด้านวัตกรรมและการเรียนรู้ตัว
แบบ  Scorecard  จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา  เชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ได้การน า
ตัวแบบ  Scorecard  แบบใหม่  หรือ  BSC  เป็นการมุ่งเน้นความส าคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย  
กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ  การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้  และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๓.  แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result Framework Modal  RF)  เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับ
การท าแผนกลยุทธ์อย่างมาก  ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ้นเน้นผลสัมฤทธิ์  โดยจะพิจารณาว่า
แผนกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่  อันดูได้จากผลระยะกลาง  ( Intermediate 
Result : Lrs)  ต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่  การก าหนดเป้าหมายและผลระยะต่าง ๆ ไว้ก่อน
ล่วงหน้าเช่นนี้  ท าให้สามารถน าไปพัฒนากลยุทธ์การด าเนินการต่อไปได้  รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย 
  ๔.  แบบเชิงเหตุผล  (Logical Modal)  ตัวแบบเชิงเหตุผล  หรือ  Logical Modal  ถือเป็น
ตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผลซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้อง
ระหว่างปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลลัพธ์  กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน  กิจกรรม  โครงการนั้น   
ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในลักษณะ  Formative และ Summative  โดยตัวแบบเชิง 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

 

เหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท  (Context)  การด าเนินการ  ( Implementation)  และผลที่
เกิดข้ึน  (Outcomes)  ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์  ผลที่เกิดข้ึนและผลกระทบ 
  ๕.  แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System  : 
PPMS)  ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ  PPMS  เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึง
กับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  เป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กร
เพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนา  ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน
อันน าไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป   
  ๖.  แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น  หรือ  Problem-
Solving Method  การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น  ถือเป็นวิธีการประเมินที่
ส าคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การน าความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable Knowledge)  
ให้เกิดประโยชน์  ในขณะเดียวกัน  ถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงใน
สถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 
  ๗.  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Methods)  การประเมินโดยวิธีการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) เป็นวิธีการประเมินที่ให้ความส าคัญกับการกระท า  ทั้งในรูปของการ
กระท าหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม  โครงการหรือแผนงานนั้น ๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึก
เป็นเจ้าของ  (Sense of Ownership)  ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและ
ประเมินผลของโครงการนั้น ๆ อีกด้วย  การประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชน
ท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและก าหนดแผนงานของโครงการ  ตลอดจน
รูปแบบการด าเนินการโดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา  การวางแผน  การปฏิบัติงานและการติดตาม
และประเมินผลที่เกิดขึ้น  รวมถึงการสรุปบทเรียนเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ต่อไป  นอกจากนี้  ผลที่ได้ทั้งจาก
การติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้ก าหนดนโยบายอีกด้วย 
  ๘.  แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact Evaluation)  การประเมินผลกระทบ  เป็นการ
พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบทั้งผลในด้านบวก-ด้านลบ  ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่าง ๆ อัน
เกิดจากการด าเนินการตามแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมที่ก าหนดไว้  การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่า
ผลการด าเนินงานอย่างกว้างขวาง  เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก ๆ ฝ่าย โดยการประเมินผล
ระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น  (Outcomes)  และผลกระทบต่าง ๆ ( Impacts)  ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการว่ามีผล  หรืออิทธิพลอย่างไรทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก  ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึง
ต้นทุนของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้  อันจะเป็นสิ่งที่ใช้ก าหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยาย  ระงับ  เพ่ิมเติม
กิจกรรมโครงการอะไร  อย่างไร  และนอกจากนี้  การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย 
  ๙.  แบบการประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment Model)  ตัวแบบประเมินความเสี่ยง
เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ  โดยตัวแบบ
ดังกล่าวจะแสดงในรูปของตารางโดยที่ในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง  และแนวตั้งจะแสดง 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

 

ความถี่ท่ีเกิดข้ึน  เพื่อที่จะก าหนดอัตราส าหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย  โดยส่วน
ใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตรา
ความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม  เฝ้าระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่าง ๆ 
  ๑๐.  แบบการประเมินตนเอง  (Self-assessment Model)  ตัวแบบในการประเมินตนเอง
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการก าหนดว่าในการด าเนินโครงการมจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร  และแนวทางการ
ปรับปรุงหรือพัฒนา  ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาการด าเนินงานและองค์กร  รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์  
ยุทธศาสตร์  แผลกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติ 
  ๑๑.  แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น  ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ  
๑-๑๑  หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
๔.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๔.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  -  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะท าให้แผนพัฒนาสามารถตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  -  การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา  จะช่วยสร้างความเข้าใจแก่ผู้ เกี่ยวข้องใน
ทุกระดับ  และน าไปสู่การจดท าแผนพัฒนาที่มีคุณภาพ 
 ๔.๒  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะผลจากการพัฒนา 
  -  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีกระบวนการติดตามประเมินผลควบคู่กันไป 
  -  การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดท า 
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