
1 : ส่งเสริมและพฒันาใหเ้ปน็ศูนย์กลางการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรมที่สอดคล้องกับวถิีชีวติอย่างยั่งยืน

2 : สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง

3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้ีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

1: การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรแอสฟลัท์

ติกคอนกรีต   ซอย

สามัคคีเนรมิต  หมู่ที่  10

 - เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

และนักทอ่งเที่ยวในการ

สัญจร

 - เพื่อใหเ้กษตรกร

สามารถขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนผิวจราจร

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ผิว

จราจรกวา้ง  5.00  เมตร 

 ระยะทาง  420.00  

เมตร  หนา 0.05  เมตร 

 หรือคิดเปน็พื้นที่ผิวลาด

ยางรวมไม่น้อยกวา่ 

2,100.00  ตารางเมตร  

พร้อมตีเส้นจราจร  (ตาม

แบบมาตรฐานกรมการ

ปกครอง  เลขที่  ท.1-03

 และแบบแปลนเทศบาล

ต าบลเหมืองใหม)่

 1,086,400  - ถนนผิวจราจร

แอสฟลัทติ์ก 

คอนกรีตที่ได้

มาตรฐาน จ านวน 1 

สาย

 - ประชาชนและ

นักทอ่งเที่ยวได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

 - เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

กองช่าง

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

2 โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต  (Overlay)  

ซอยคลองขนนท ์ หมู่ที่ 

 10

 - เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

และนักทอ่งเที่ยวในการ

สัญจร

 - เพื่อใหเ้กษตรกร

สามารถขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนผิวจราจร

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ผิว

จราจรกวา้ง  4.00  เมตร 

 ระยะทาง  1,080.00  

เมตร  หนา  0.05  เมตร 

 หรือคิดเปน็พื้นที่ผิวลาด

ยางรวมไม่น้อยกวา่  

4,320.00  ตารางเมตร  

พร้อมตีเส้นจราจร

 1,628,300  -  -  -  -  - ถนนผิวจราจร

แอสฟลัทติ์ก 

คอนกรีตที่ได้

มาตรฐาน จ านวน 1 

สาย

 - ประชาชนและ

นักทอ่งเที่ยวได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

 - เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI)

-  48  -

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

3 โครงการก่อสร้างถนน

ผิวจราจรแอสฟลัทติ์

กคอนกรีต บริเวณกลุ่ม

บา้นนายพล  คุ้มล้วน

ล้อม หมู่ที่ 2

 - เพื่อใหเ้กษตรกร

สามารถขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว

 - ก่อสร้างถนนผิวจราจร

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 

(Overlay) บริเวณกลุ่ม

บา้นนายพล  คุ้มล้วนล้อม

 หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจร

กวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทาง 118.00 เมตร 

 หรือคิดเปน็พื้นที่ผิว

จราจรรวมไม่น้อยกวา่ 

324.00 ตารางเมตร

158,800    - ถนนผิวจราจร

แอสฟลัทติ์ก

คอนกรีตที่ได้

มาตรฐาน จ านวน 1 

สาย

 - เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรแอสฟลัทติ์

กคอนกรีต (Overlay) 

ซอยวดัละมุด หมู่ที่ 9 

ต าบลเหมืองใหม่

 - เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

และนักทอ่งเที่ยวในการ

สัญจร

 - เพื่อใหเ้กษตรกร

สามารถขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว

 - ปรับปรุงถนนผิวจราจร

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต  

(Overlay) ขนาดกวา้ง 4 

เมตร ระยะทาง 300 

เมตร หนา 0.05 หรือคิด

เปน็พื้นที่ผิวลาดยางรวม

ไม่น้อยกวา่ 1,200 ตาราง

เมตร พร้อมตีเส้นจรจร

407,500    - ถนนผิวจราจร

แอสฟลัทติ์ก 

คอนกรีตที่ได้

มาตรฐาน จ านวน 1 

สาย

 - ประชาชนและ

นักทอ่งเที่ยวได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

 - เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

กองช่าง

-  49  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

5 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนผิวจราจร

แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต 

(Overlay) ถนนครูเอื้อ 

 สุนทรสนาน หมู่ที่ 9

 - เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

และนักทอ่งเที่ยวในการ

สัญจร

 - เพื่อใหเ้กษตรกร

สามารถขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว

 - ปรับปรุงซ่อมแซมผิว

จราจรแอสฟลัทติ์ก 

คอนกรีต  (overlay) 

ขนาดกวา้ง 5 เมตร 

ระยะทาง 280 เมตร หนา

 0.05 เมตร หรือคิดเปน็

พื้นที่ผิวลาดยางรวมไม่

น้อยกวา่ 1,400ตาราง

เมตร พร้อมตีเส้นจราจร

   504,000  - ถนนผิวจราจร

แอสฟลัทติ์ก 

คอนกรีตที่ได้

มาตรฐาน จ านวน 1 

สาย

 - ประชาชนและ

นักทอ่งเที่ยวได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

 - เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างอาคาร

ฟติเนส บริเวณหน้า

โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเหมืองใหม่

 - เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

ในการท ากิจกรรม

 - ก่อสร้างอาคาร

ฟติเนส  ขนาดกวา้ง 5 

เมตร ยาว 8 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล

   399,300  - อาคารฟติเนสที่ได้

มาตรฐาน จ านวน  1

 แหง่

 - ประชาชนมีความ

สะดวกในการท า

กิจกรรม

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า บริเวณกลุ่ม

บา้นนายชัชวาลย์  

จันทร์เพิ่ม หมู่ที่ 1

 - เพื่อปอ้งกันและแก้ไข

ปญัหาน้ าทว่มขัง

 - ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.ขนาดความกวา้ง 

0.45 เมตร ยาว 30 เมตร

รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล

     69,600  -  - ก่อสร้างราง

ระบายน้ าที่ได้

มาตรฐาน จ านวน 1 

แหง่

 - ปญัหาน้ าทว่มขัง

ได้รับการแก้ไข

กองช่าง

-  50  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

8 โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรังผิวจราจรหนิคลุก 

พร้อมวางทอ่ระบายน้ า 

คสล.   ซอยขอให้

เหมือนเดิม (ซอยวดั

ราษฎร์บรูณะ) หมู่ที่ 10

- เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

ในการสัญจร

- เพื่อใหเ้กษตรกร

สามารถขอส่งผลผลิต

ทางการเกษตรได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนลูกรังผิว

จราจรหนิคลุก ขนาด

กวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 

310 เมตร พร้อมวางทอ่

ระบายน้ า คสล.

   524,200 ถนนลูกรังผิวจราจร

หนิคลุกที่ได้

มาตรฐาน จ านวน 1 

สาย

- ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

'- เกษตรกรได้รับความ

สะดวกในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน

ผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก   

 คอนกรีตบริเวณซอย

คลองขนนทแ์ยกทางขวา

 หมู่ที่ 10

- เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

ในการสัญจร

- เพื่อใหเ้กษตรกร

สามารถขอส่งผลผลิต

ทางการเกษตรได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนผิวจราจร

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 

4.00 เมตร ระยะทาง 

752 เมตร หรือคิดเปน็

พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่

น้อยกวา่ 3,008 ตาราง

เมตร พร้อมตีเส้นจราจร

 1,409,300 ก่อสร้างถนนผิว

จราจรแอสฟลัท ์    

ติกคอนกรีต        ที่

ได้มาตรฐาน จ านวน

 1 สาย

- ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

'- เกษตรกรได้รับความ

สะดวกในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

-  51  -

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI)



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

10 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนผิวจราจร

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 

(Overlay) ถนนครูเอื้อ 

 สุนทรสนาน หมู่ที่ 1 

และ 7

 - เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

และนักทอ่งเที่ยวในการ

สัญจร

 - เพื่อใหเ้กษตรกร

สามารถขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว

 - ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอ

นกรีต  (overlay) ขนาด

กวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 666.00 เมตร 

ความหนา 0.05 เมตร 

หรือคิดเปน็พื้นที่ผิว

จราจรรวมไม่น้อยกวา่ 

3,330.00 ตารางเมตร

 1,590,600  - ถนนผิวจราจร

แอสฟลัทติ์ก

คอนกรีตที่ได้รับการ

ปรับปรุงใหม้ี

มาตรฐาน จ านวน 1 

สาย

 - ประชาชนและ

นักทอ่งเที่ยวได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

 - เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

กองช่าง

11 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนผิวจราจร

แอสฟลัทติ์ก  คอนกรีต 

(Overlay) ซอยขอให้

เหมือนเดิม หมู่ที่ 9 

และหมู่ที่ 10

- เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

ในการสัญจร

- เพื่อใหเ้กษตรกร

สามารถขอส่งผลผลิต

ทางการเกษตรได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว

 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 1,200   

เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือคิดเปน็พื้นที่ผิว

จราจรรวมไม่น้อยกวา่ 

4,800 ตารางเมตร 

พร้อมตีเส้นจราจร

 1,700,700 ปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนผิวจราจรแอส

ฟลัทติ์กที่ได้

มาตรฐาน จ านวน 1 

สาย

- ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

'- เกษตรกรได้รับความ

สะดวกในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

- 52  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

12 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางแบบพารา

แอสฟสัทติ์กคอนกรีต 

(Para Asphaltic) โดย

วธิ ีOverlay ถนนสาย

บา้นคลองต้นไทร-บา้น

คลองสวนตอง หมู่ที่ 9

- เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

ในการสัญจร

- เพื่อใหเ้กษตรกร

สามารถขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบพาราแอสฟสัทติ์

กคอนกรีต (Para 

Asphaltic) โดยวธิ ี

Overlay ถนนสายบา้น

คลองต้นไทร-บา้นคลอง

สวนตอง หมู่ที่ 9 ต าบล

เหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา

 จังหวดัสมุทรสงคราม 

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 560.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือคิดเปน็พื้นที่ผิวลาด

ยางรวมไม่น้อยกวา่ 

2,240.00 ตารางเมตร 

พร้อมตีเส้นจราจร

   975,500 ปรับปรุง

ถนนลาดยางแบบ

พาราแอสฟสัทติ์

กคอนกรีต (Para 

Asphaltic) โดยวธิ ี

Overlay จ านวน 1 

สาย

- ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

'- เกษตรกรได้รับความ

สะดวกในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI)

-  53  -



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

13 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมทางเดินเทา้

บริเวณทา่เทยีบเรือหน้า

วดัอินทาราม

 - เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

และนักทอ่งเที่ยวในการ

สัญจร

 - ปรับปรุงซ่อมแซม

ทางเดินเทา้ คสล.ขนาด

กวา้ง 2 เมตร ยาว 50 

เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาล

     40,000  - ทางเดินเทา้ที่ได้

มาตรฐาน จ านวน  1

 สาย

 - ประชาชนและ

นักทอ่งเที่ยวได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างขยาย

ทางเดินเทา้ คสล. เข้า

กลุ่มบา้นนายสุริยะ  

ญาณประภาศิริ หมู่ที่ 7

 - เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

ในการสัญจร

 - ก่อสร้างขยายทางเดิน

เทา้ คสล. ขนาดกวา้ง 

1.00 เมตร ยาว 70 เมตร

 รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล

38,500      - ทางเดินเทา้ที่ได้

มาตรฐาน จ านวน  1

 สาย

 - ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กองช่าง

15 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมทางเดินเทา้

พร้อมโครงหลังคาเลียบ

ริมคลองบริเวณตลาด

วดัแก้วเจริญ

 - เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

และนักทอ่งเที่ยวในการ

สัญจร

 - เพื่อพฒันาเส้นทางสู่

แหล่งทอ่งเที่ยวของ

เทศบาล

 - ปรับปรุงซ่อมแซม

ทางเดินเทา้  คสล. ขนาด

กวา้ง 3 เมตร ระยะทาง 

40 เมตร พร้อมโครง

หลังคารายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาล

   500,000  - ทางเดินเทา้ที่ได้

มาตรฐานพร้อมโครง

หลังคา จ านวน  1 

สาย

 - ประชาชนและ

นักทอ่งเที่ยวได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

 - แหล่งทอ่งเที่ยว

ได้รับการพฒันา

กองช่าง

-  54  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

16 โครงการก่อสร้าง

ทางเดินเทา้  คสล. เลียบ

เขื่อน พร้อมโครงหลังคา

 และบนัไดทางลงแม่น้ า

 บริเวณวดัแก้วเจริญ

 - เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

และนักทอ่งเที่ยวในการ

สัญจร

 - เพื่อพฒันาแหล่ง

ทอ่งเที่ยวของเทศบาล

 - ก่อสร้างทางเดินเทา้  

คสล. เลียบเขื่อน ขนาด

กวา้ง 2  เมตร ระยะทาง 

300 เมตร พร้อมโครง

หลังคาและบนัได 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล

 1,500,000  - ทางเดินเทา้พร้อม

โครงหลังคาที่ได้

มาตรฐาน จ านวน  1

 สาย

 - บนัไดทางลง

แม่น้ าที่ได้มาตรฐาน 

จ านวน 1 แหง่

 - ประชาชนและ

นักทอ่งเที่ยวได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

 - แหล่งทอ่งเที่ยว

ได้รับการพฒันา

กองช่าง/

คณะกรรม 

 การหมู่บา้น

17 โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรังผิวจราจรหนิคลุก

บริเวณหลังโรงเรียนวดั

เสด็จ       หมู่ที่ 7

 - เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

ในการสัญจร

 - เพื่อใหเ้กษตรกร

สามารถขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนลูกรังผิว

จราจรหนิคลุก ขนาด

กวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 

120 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนของ

เทศบาล

192,000    - ถนนลูกรังผิว

จราจรหนิคลุกที่ได้

มาตรฐาน จ านวน 1 

สาย

 - ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

 - เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

กองช่าง

วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

- 55  -

ที่ โครงการ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

18 โครงการก่อสร้างประตู

ระบายน้ า บริเวณปาก

คลองศาลเจ้าและคลอง

ต้นง้ิว หมู่ที่ 7

 - เพื่อกักเก็บน้ าไวใ้ช้

เพื่อการเกษตร

 - ก่อสร้างประตูระบาย

น้ า ขนาดกวา้ง 4 เมตร 

และ 5 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล

     62,500  - ประตูระบายน้ าที่

ได้มาตรฐาน จ านวน

 2 แหง่

 - ประชาชนมีน้ า

ส าหรับใช้ในการเกษตร

เพยีงพอ

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างประตู

ระบายน้ า บริเวณปาก

คลองปา่ช้า หมู่ที่ 9

 - เพื่อกักเก็บน้ าไวใ้ช้

เพื่อการเกษตร

 - ก่อสร้างประตูระบาย

น้ า ขนาดกวา้ง  5 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล

     34,500  - ประตูระบายน้ าที่

ได้มาตรฐาน จ านวน

 1 แหง่

 - ประชาชนมีน้ า

ส าหรับใช้ในการเกษตร

เพยีงพอ

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างโครง

หลังคาตลาดน้ าวดัอิน

ทาราม หมู่ที่ 1

 - เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

และนักทอ่งเที่ยวในการ

ท ากิจกรรม

 - ก่อสร้างโครงหลังคา

เหล็กประกอบเมทลัชีท 

ขนาดกวา้ง 2.40 เมตร 

ยาว 36 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล

   130,000  - โครงหลังคาตลาด

น้ าที่ได้มาตรฐาน 

จ านวน  1 แหง่

 - ประชาชนและ

นักทอ่งเที่ยวมีความ

สะดวกในการท า

กิจกรรม

กองช่าง/

คณะกรรม 

 การหมู่บา้น

- 56   -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

21 โครงการก่อสร้างลาน

เอนกประสงค์ บริเวณ

หน้าศาลาการเปรียญวดั

ละมุด หมู่ที่ 9

 - เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

และนักทอ่งเที่ยวในการ

ท ากิจกรรม

 - ก่อสร้างลาน

อเนกประสงค์ คสล. 

ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว

 30 เมตร หนา 0.15 

เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาล

   390,000  - ลาน

เอนกประสงค์ที่ได้

มาตรฐาน จ านวน 1 

แหง่

 - ประชาชนและ

นักทอ่งเที่ยวมีความ

สะดวกในการท า

กิจกรรม

กองช่าง/

คณะกรรม 

 การหมู่บา้น

22 โครงการก่อสร้างลาน

เอนกประสงค์แอสฟลัท์

ติกคอนกรีต พร้อมราง

ระบายน้ า บริเวณหน้า

กุฎวิดับางวนัทอง หมู่ที่ 9

 - เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

และนักทอ่งเที่ยวในการ

ท ากิจกรรม

 - ก่อสร้างลาน

อเนกประสงค์ แอสฟลัท์

ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่

ไม่น้อยกวา่ 300 ตาราง

เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาล

   120,000  - ลาน

เอนกประสงค์ที่ได้

มาตรฐาน จ านวน 1 

แหง่

 - ประชาชนและ

นักทอ่งเที่ยวมีความ

สะดวกในการท า

กิจกรรม

กองช่าง/

คณะกรรม 

 การหมู่บา้น

23 โครงการก่อสร้างหอ

กระจายข่าว บริเวณหมู่

ที่ 1 พร้อมครุภณัฑ์

เคร่ืองเสียง

 - เพื่อประชาสัมพนัธ์

ข้อมูลข่าวสารให้

ประชาชนได้รับทราบ

อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

 - ก่อสร้างหอกระจายข่าว

 ขนาดความสูง 15 เมตร

 พร้อมครุภณัฑ์เคร่ือง

เสียง รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาล

   150,000  - ประชาชนได้

รับทราบข้อมูล

ข่าวสาร ร้อยละ 80

 - ประชาชนได้

รับทราบข้อมูลข่าวสาร

อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

กองช่าง/

คณะกรรม 

 การหมู่บา้น

- 57  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

24 โครงการก่อสร้างหอ

กระจายข่าว บริเวณหมู่

ที่ 7 พร้อมครุภณัฑ์

เคร่ืองเสียง

 - เพื่อประชาสัมพนัธ์

ข้อมูลข่าวสารให้

ประชาชนได้รับทราบ

อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

 - ก่อสร้างหอกระจายข่าว

 ขนาดความสูง 15 เมตร

 พร้อมครุภณัฑ์เคร่ือง

เสียง รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาล

   150,000  - ประชาชนได้

รับทราบข้อมูล

ข่าวสาร ร้อยละ 80

 - ประชาชนได้

รับทราบข้อมูลข่าวสาร

อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

กองช่าง/

คณะกรรม 

 การหมู่บา้น

25 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย

 1/2 หมู่ที่ 2 ประชาร่วม

ใจ 3

- เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

ในการสัญจร

- เพื่อใหเ้กษตรกร

สามารถขอส่งผลผลิต

ทางการเกษตรได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว

 ผิวจราจรกวา้ง 3.00 

เมตร ระยะทาง 150   

เมตร

   800,000 ปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนผิวจราจรแอส

ฟลัทติ์กที่ได้

มาตรฐาน จ านวน 1 

สาย

- ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

'- เกษตรกรได้รับความ

สะดวกในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

26 ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร

ศูนย์กีฬาเทศบาลต าบล

เหมืองใหม่

 - เพื่อใหป้ระชาชนใช้

เปน็สถานที่เล่นกีฬา

และแข่งขันกีฬาและเพื่อ

ใช้ในการท ากิจกรรม

รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล

   600,000 ปรับปรุง/ต่อเติม

อาคารศูนย์กีฬา

เทศบาลต าบลเหมือง

ใหม่

 - ประชาชนใช้เปน็

สถานที่เล่นกีฬาและ

แข่งขันกีฬาและใช้ใน

การท ากิจกรรม

กองช่าง

รวม 26 โครงการ 6,478,800 3,975,400 1,900,000 702,000   2,105,500 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ


