
4 :     สร้างเสริมประสิทธภิาพในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทกุภาคส่วน

5 : การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.2. แผนงานเคหะและชุมชน
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั

4. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์

ในเขตเทศบาล

 - เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์

สถานที่ต่างๆในเขต

เทศบาลใหส้ะอาด เปน็

ระเบยีบเรียบร้อยสวยงาม

 - ปรับปรุงภมูิทศัน์

สถานที่ต่างๆในเขต

เทศบาล ทั้ง 5 หมู่บา้น

      20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  - ประชาชนมี

ความพงึพอใจ ร้อย

ละ 80

 - สถานที่ต่างๆใน

เขตเทศบาลมีความ

สะอาด เปน็ระเบยีบ

เรียบร้อยสวยงาม

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการปรับภมูิทศัน์

รอบโรงเรียนวดัเสด็จ 

พร้อมรางระบายน้้า

 - เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์

บริเวณรอบโรงเรียนวดั

เสด็จใหส้ะอาด เปน็

ระเบยีบเรียบร้อยสวยงาม

 - ปรับปรุงภมูิทศัน์

บริเวณรอบโรงเรียน

วดัเสด็จ พร้อมราง

ระบายน้้า ขนาดพื้นที่

รวมไม่น้อยกวา่ 540 

ตารางเมตร

     220,000  - ประชาชนมี

ความพงึพอใจ ร้อย

ละ 80

 - บริเวณรอบ

โรงเรียนวดัเสด็จ มี

ความสะอาด เปน็

ระเบยีบเรียบร้อย

สวยงาม

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงภมูิ

ทศัน์หน้าส้านักงาน

เทศบาลต้าบลเหมืองใหม่

 - เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์

หน้าส้านักงานเทศบาล

ใหส้ะอาด เปน็ระเบยีบ

เรียบร้อยสวยงาม

 - ปรับปรุงภมูิทศัน์

หน้าส้านักงาน

เทศบาลต้าบลเหมือง

ใหม่

     300,000  - ประชาชนมี

ความพงึพอใจ ร้อย

ละ 80

 - ส้านักงาน

เทศบาลมีความ

สะอาด เปน็ระเบยีบ

เรียบร้อยสวยงาม 

ประชาชนมีความพงึ

พอใจในการมาใช้

บริการ

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)

4 โครงการขุดลอกโคลน

เลนล้าประโดงบริเวณ

กลุ่มบา้นยายส้าเนียง 

คล้้ามณี และล้าประโด

งบริเวณกลุ่มบา้นนายเห

ลิม นุชประเสริฐ หมู่ที่ 2

 - เพื่อใหป้ระชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

 - เพื่อปอ้งกันอุทกภยั

 - เพื่อใหป้ระชาชนมี

แหล่งน้้าส้าหรับท้า

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอตลอดปี

 - ขุดลอกโคลนเลน 

ล้าประโดงบริเวณ

กลุ่มบา้นยายส้าเนียง 

คล้้ามณี และล้าประ

โดงบริเวณกลุ่มบา้น

นายเหลิม นุช

ประเสริฐ หมู่ที่ 2 

ความกวา้งเฉล่ีย 2.00 

เมตร ลึกไม่น้อยกวา่ 

0.50 เมตร ความยาว

รวมไม่น้อยกวา่ 540 

เมตร ตามแบบแปลน

ของเทศบาล

      23,000  - ล้าประโดง

สาธารณะในเขต

เทศบาลที่ต้ืนเขิน

ได้รับการขุดลอก 

ตามแบบที่ก้าหนด

 - ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

 - ปญัหาอุทกภยั

ได้รับการปอ้งกัน

และแก้ไขอย่าง

เหมาะสม

 - ประชาชนมีแหล่ง

น้้าส้าหรับท้า

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง
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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 โครงการขุดลอกโคลน

เลนบริเวณคลองต้นง้ิว 

หมู่ที่ 7

 - เพื่อใหป้ระชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

 - เพื่อปอ้งกันอุทกภยั

 - เพื่อใหป้ระชาชนมี

แหล่งน้้าส้าหรับท้า

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอตลอดปี

 - ขุดลอกโคลนเลน 

บริเวณคลองต้นง้ิว 

หมู่ที่ 7  ความกวา้ง

เฉล่ีย 2.00 เมตร ลึก

ไม่น้อยกวา่ 0.50 

เมตร ความยาวรวม

ไม่น้อยกวา่ 700 เมตร

 ตามแบบแปลนของ

เทศบาล

      29,800  - คลองสาธารณะ

ในเขตเทศบาลที่ต้ืน

เขินได้รับการขุด

ลอก ตามแบบที่

ก้าหนด

 - ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

 - ปญัหาอุทกภยั

ได้รับการปอ้งกัน

และแก้ไขอย่าง

เหมาะสม

 - ประชาชนมีแหล่ง

น้้าส้าหรับท้า

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบ
งบ งบ งบ งบ

งบ
งบ

งบงบ
งบ

งบ งบงบ
งบ

งบ
งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

6 โครงการขุดลอกโคลน

เลนบริเวณคลองปา่ช้า 

หมู่ที่ 9

 - เพื่อใหป้ระชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

 - เพื่อปอ้งกันอุทกภยั

 - เพื่อใหป้ระชาชนมี

แหล่งน้้าส้าหรับท้า

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอตลอดปี

 - ขุดลอกโคลนเลน 

บริเวณคลองปา่ช้า 

หมู่ที่ 9 ความกวา้ง

เฉล่ีย 2.00 เมตร ลึก

ไม่น้อยกวา่ 0.50 

เมตร ความยาวรวม

ไม่น้อยกวา่ 900 เมตร

 ตามแบบแปลนของ

เทศบาล

      38,300  - คลองสาธารณะ

ในเขตเทศบาลที่ต้ืน

เขินได้รับการขุด

ลอก ตามแบบที่

ก้าหนด

 - ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

 - ปญัหาอุทกภยั

ได้รับการปอ้งกัน

และแก้ไขอย่าง

เหมาะสม

 - ประชาชนมีแหล่ง

น้้าส้าหรับท้า

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

7 ทุ้นกันขยะ เพื่อกันขยะและวชัพชืใน

ล้าคลอง และใหแ้ม่น้้า

ล้าคลองสะอาดเปน็

ระเบยีบ

จัดหาทุ้นกันขยะ       20,000       20,000       20,000 จัดหาทุ้นถังขยะ แม่น้้าล้าคลอง

สะอาดเปน็ระเบยีบ 

สามารถปอ้งกันขยะ

และวชัพชืได้

กอง

สาธารณสุขฯ

รวม 7 โครงการ       20,000       20,000     340,000       40,000     351,100
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
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