
3 :  สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้ีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

2 : การพฒันาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- 80 -

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั

3. ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการส่งเสริมการ

จัดท าแผนชุมชน

 - เพื่อใหม้ีแผนชุมชน

เปน็เคร่ืองมือในการ

วางแผนพฒันาทอ้งถิ่น

 - ส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดท าแผนชุมชน

 - จัดท าฐานข้อมูล

ชุมชนเพื่อใช้ในการ

จัดท าแผนชุมชนและ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น 

จ านวน 5 ชุมชน

 - อบรมใหค้วามรู้แก่

ผู้น าชุมชนและ

ประชาชนในการ

จัดท าแผนชุมชน 

 - กิจกรรมอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  - ชุมชนในเขต

เทศบาลมีแผน

ชุมชนทกุชุมชน

และมีการปรับปรุง

แผนชุมชนทกุป ี

 - ทกุชุมชนมี

ฐานข้อมูลพื้นฐาน

ทกุด้านที่จ าเปน็

ส าหรับการจัดท า

แผนชุมชนและ

แผนพฒัาทอ้งถิ่น

 - ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการวางแผน

พฒันาทอ้งถิ่น

ส านักปลัด 

(งานพฒันา

ชุมชน)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ

-   81 -

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบ งบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบงบ งบงบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ งบ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบ งบงบงบ งบงบงบงบงบงบงบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ งบ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบงบงบ งบ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบงบงบงบงบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ งบ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบงบงบ งบ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบงบงบงบงบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบงบงบงบงบงบ งบ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบงบงบงบงบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบงบงบ งบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

2 โครงการส่งเสริมการสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน

 - เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

และการมีส่วนร่วมใน

การพฒันาทอ้งถิ่น

 - จัดกิจกรรม

เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

และส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชนใน

การพฒันาทอ้งถิ่น 

 - กิจกรรมอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 - ประชาชนมี

ความพงึพอใจใน

การด าเนินงานด้าน

การพฒันาคุณภาพ

ชีวติและการ

เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ร้อยละ 80

 - ชุมชนมีความ

เข้มแข็ง

 - ประชาชนและ

องค์กรการพฒันา

ทกุภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในการพฒันา

ทอ้งถิ่น

ส านักปลัด 

(งานพฒันา

ชุมชน)

3 โครงการฝึกอบรมและ

ทศันศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพกลุ่มแม่บา้น  

ผู้น าชุมชน ฯลฯ

 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

และศักยภาพของกลุ่ม

แม่บา้น และผู้น าชุมชน 

ฯลฯ

 - จัดฝึกอบรมสัมมนา

และทศันศึกษาดูงาน

ใหก้ับกลุ่มแม่บา้น  

ผู้น าชุมชน ฯลฯ

     450,000      450,000      450,000      450,000      450,000  - ผู้เข้ารับการ

อบรมและทศัน

ศึกษาดูงานมี

ความรู้ความเข้าใจ

ในบทบาทและ

หน้าที่ในการพฒันา

ทอ้งถิ่น ร้อยละ 80

 - กลุ่มแม่บา้นและ

ผู้น าชุมชน ฯลฯ 

มีความรู้

ความสามารถและมี

ศักยภาพในการร่วม

พฒันาทอ้งถิ่น

ส านักปลัด 

(งานพฒันา

ชุมชน)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

4 โครงการจัดเก็บข้อมูล

พื้นฐานเพื่อการวางแผน

พฒันาทอ้งถิ่น

 - เพื่อเปน็ข้อมูลในการ

วางแผนพฒันาทอ้งถิ่น

 - จัดเก็บข้อมูล

พื้นฐานของชุมชนใน

เขตเทศบาลใหเ้ปน็

ปจัจุบนัทกุด้านและ

ทกุชุมชน

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

  - จัดเก็บข้อมูล

พื้นฐานเปน็ปจัจุบนั

ครบทกุด้านและทกุ

ชุมชน

 - การด าเนินงาน

วางแผนพฒันา

ทอ้งถิ่นเปน็ไปอย่าง

มีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด 

(งานพฒันา

ชุมชน)

5 โครงการรณรงค์ต่อต้านยา

เสพติด

 - เพื่อใหป้ระชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจและ

ตระหนักถึงโทษพษิภยั

และการปอ้งกันยาเสพติด

 - เพื่อใหป้ระชาชนมี

ส่วนร่วมในการต่อต้าน

ยาเสพติด

 - จัดกิจกรรมให้

ความรู้  รณรงค์การ

ปอ้งกันแก้ไขปญัหายา

เสพติด ใหแ้ก่

ประชาชน 

 - ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชนใน

การปอ้งกันและแก้ไข

ปญัหายาเสพติด 

 - กิจกรรมอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง

      20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  - ประชาชน

ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้ความเข้าใจ

ในการปอ้งกัน

ยาเสพติดร้อยละ 80

 - ประชาชนมี

ความพงึพอใจใน

การด าเนินงานด้าน

การปอ้งกันยาเสพ

ติด ร้อยละ 80

 - ประชาชนมีความรู้

 ความเข้าใจและ

ความตระหนักถึง

โทษพษิภยัและการ

ปอ้งกันยาเสพติด

 - ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการต่อต้านยา

เสพติด

ส านักปลัด 

(งานพฒันา

ชุมชน)

- 83   -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

6 โครงการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และ

ผู้ปว่ยเอดส์

 - เพื่อพฒันาคุณภาพ

ชีวติผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้

และผู้ปว่ยเอดส์

 - จัดกิจกรรม/

ส่งเสริมสวสัดิการ

พฒันาคุณภาพชีวติ

 - จัดกิจกรรมส่งเสริม

การตรวจสุขภาพ

อนามัยและคุณภาพ

ชีวติ

 - จัดกิจกรรม

นันทนาการพฒันา

คุณภาพชีวติ

 - กิจกรรมอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 - ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร

 ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ยากไร้และผู้ปว่ย

เอดส์  มีคุณภาพ

ชีวติที่ดี  ร้อยละ 80

 - ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้

ยากไร้และผู้ปว่ย

เอดส์  มีคุณภาพ

ชีวติที่ดี

ส านักปลัด 

(งานพฒันา

ชุมชน)

7 โครงการศูนย์พฒันา

ครอบครัวในชุมชน

  - เพื่อพฒันาสถาบนั

ครอบครัวใหม้ีความ

เข้มแข็งและใหเ้ปน็กลไก

ในการแก้ไขปญัหาสังคม

อย่างยั่งยืน

 - จัดกิจกรรมส่งเสริม

สถาบนัครอบครัว

      20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  - ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความพงึพอใจ 

ร้อยละ 80

 - สถาบนัครอบครัว

มีความเข้มแข็งและ

เปน็กลไกในการ

แก้ไขปญัหาสังคม

อย่างยี่งยืน

ส านักปลัด 

(งานพฒันา

ชุมชน)

- 84  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

8 โครงการทกัษะชีวติ พชิิต

รักปลอดภยั

 - เพื่อเสริมสร้าง

คุณภาพชีวติเด็ก 

เยาวชน ประชาชน

 - ขอรับการอุดหนุน

งบประมาณจาก

ส านักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

 เพื่อด าเนินโครงการด้าน

การสร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองเพศ

ให้แก่เด็ก เยาวชนและ

ครอบครัว

     150,000  - ประชาชนมี

ความพงึพอใจใน

การด าเนินโครงการ

 ร้อยละ 80

 - สถาบนัครอบครัว

มีความเข้มแข็ง

ส านักปลัด 

(งานพฒันา

ชุมชน)

ขอรับการ

สนับสนุน

งบประมาณ

จาก พมจ.

สส.

9 โครงการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจาก

กองทนุส่งเสริมการจัด

สวสัดิการสังคมจังหวดั

สมุทรสงคราม ในการ

แก้ไขปญัหาทางสังคม

 - เพื่อส่งเสริมการแก้ไข

ปญัหาสังคมตาม

สถานการณ์ปญัหาทาง

สังคมของจังหวดั

สมุทรสงคราม เช่น 

ปญัหาครอบครัว ปญัหา

เด็กและเยาวชน ปญัหา

ผู้สูงอายุ

 การด าเนินโครงการ

ด้านการแก้ไขปญัหา

สังคมตาม

สถานการณ์ปญัหา

ทางสังคมของจังหวดั

สมุทรสงคราม เช่น 

ปญัหาครอบครัว 

ปญัหาเด็กและเยาวชน

 ปญัหาผู้สูงอายุ

      30,000  - ขอรับการ

สนับสนุน

งบประมาณจาก

กองทนุส่งเสริมการ

จัดสวสัดิการสังคม

จังหวดั

สมุทรสงคราม ใน

การแก้ไขปญัหา

ทางสังคม จ านวน 1

 โครงการ

 - ปญัหาทางสังคม

ได้รับการแก้ไข

ส านักปลัด 

(งานพฒันา

ชุมชน)

ขอรับการ

สนับสนุน

งบประมาณ

รวม 9 โครงการ 680,000    500,000    500,000    500,000    500,000    

-  85  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ






