
3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้ีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

1: การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการขยายเขต

ไฟฟา้บริเวณกลุ่มบา้น

นางประไพ มียศ     

หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกและมี

ความปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟา้ตาม

แบบแปลนที่ก าหนด 

อุดหนุนใหก้ับ การ

ไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

อ าเภออัมพวา

     110,000 ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

และมีความปลอดภยั

กองช่าง

2 ปรับปรุงซ่อมแซมสาย

เมนไฟฟา้โคมไฟแสง

สวา่ง บริเวณซอย ส.

รุ่งวไิล หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกและมี

ความปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซมสาย

เมนไฟฟา้โคมไฟแสง

สวา่ง

       32,200 ประชาชนได้รับ

ความสะดวก     

100%

ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายและมี

ความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สิน

กองช่าง

3 โครงการติดต้ังโคม

ไฟฟา้แสงสวา่งบริเวณ

ซอยแสนสุข หมู่ที่ 9

 - เพื่อใหป้ระชาชน

ได้รับความสะดวกและ

มีความปลอดภยั

 - ติดต้ังโคมไฟฟา้แสง

สวา่ง บริเวณซอยแสน

สุข  หมู่ที่ 9 ระยะทาง 

144 เมตร จ านวน 7 ชุด

       39,500  - ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

 - ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

และมีความปลอดภยั

กองช่าง

4 โครงการขยายเขต

ไฟฟา้บริเวณกลุ่มบา้น

นางประไพ มียศ     

หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกและมี

ความปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟา้ตาม

แบบแปลนที่ก าหนด 

อุดหนุนใหก้ับ การ

ไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

อ าเภออัมพวา

       12,130 ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

และมีความปลอดภยั

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

5 โครงการติดต้ังโคม

ไฟฟา้แสงสวา่งบริเวณ

สะพานข้ามคลองแคว

อ้อม ในเขตเทศบาล

ต าบลเหมืองใหม่

 - เพื่อใหป้ระชาชน

ได้รับความสะดวกและ

มีความปลอดภยั

 - ติดต้ังโคมไฟฟา้แสง

สวา่ง บริเวณสะขาม

ข้ามคลองแควอ้อม 

ได้แก่ วดัอินทราราม, 

วดัแก้วเจริญ, วดับาง

วนัทอง, วดัเสด็จ,    วดั

ราษฎรบรูณ

รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล

   1,120,000  - ประชาชนได้รับ

ความสะดวก 100%

 - ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

และมีความปลอดภยั

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังกระจก

โค้งถนนในเขตเทศบาล

 - เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการสัญจร

และปอ้งกันการเกิด

อุบติัเหตุ

 - ติดต้ังกระจกโค้งถนน

ในเขตเทศบาล 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล

       50,000        50,000        50,000        50,000  - ติดต้ังกระจกโค้ง

ถนนในเขตเทศบาล

 - ประชาชนและ

นักทอ่งเที่ยวได้รับ

ความสะดวกสบาย

และมีความ

ปลอดภยัในการ

สัญจร

กองช่าง
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

7 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมทรัพย์สิน

สาธารณะของเทศบาล

ต าบลเหมืองใหม่

 - 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

8 โครงการพฒันาตามผัง

เมืองรวมเมือง/ชุมชน

 - เพื่อน าผังเมือง /ผัง

ชุมชนมาเปน็ข้อมูล

ประกอบการวางแผน

 - น าผังเมือง /ผัง

ชุมชนมาเปน็ข้อมูล

ประกอบการวางแผน

       10,000        10,000        10,000        10,000        10,000  - การด าเนินการ

ตามผังเมือง/ชุมชน 

เปน็ไปตามที่

ระเบยีบกฎหมาย

ก าหนด

 - เทศบาลต าบล

เหมืองใหม่ได้รับ

การพฒันาด้านการ

วางผังเมือง 

กองช่าง

รวม 8 โครงการ 320,000    343,830    1,380,000  260,000    260,000    
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ


