
3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้ีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

1: การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการก่อสร้างเขื่อน 

คสล.  บริเวณคลองต้น

ไทรข้างกุฏวิดัละมุด

 - เพื่อปอ้งกันปญัหา

ตล่ิงพงั

 -ก่อสร้างเขื่อน คสล. 

 ขนาดความยาว 80 

เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนของ

เทศบาล

4,000,000   - เขื่อน คสล. ที่ได้

มาตรฐาน จ านวน  

1 แหง่

 - แนวตล่ิงได้รับ

การปอ้งกันจาก

ปญัหาน้ าเซาะดินพงั

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างอาคาร

จอดรถบริเวณหน้าศาลา

อเนกประสงค์วดัอินทาราม

 หมู่ที่ 1

 - เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

และนักทอ่งเที่ยว

 - ก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ขนาด

กวา้ง 20 เมตร ยาว 

30 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนของ

เทศบาล

  2,200,000  - อาคารจอดรถที่

ได้มาตรฐาน 

จ านวน 1 แหง่

 - ประชาชนและ

นักทอ่งเที่ยวมีความ

สะดวกในการจอดรถ

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์วดัละมุด 

หมู่ที่ 9

 - เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชน

และนักทอ่งเที่ยวในการ

ท ากิจกรรม

 - ก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ ขนาด

กวา้ง 20 เมตร ยาว 

30 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนของ

เทศบาล

  2,200,000  - อาคาร

เอนกประสงค์ที่ได้

มาตรฐาน จ านวน 1

 แหง่

 - ประชาชนและ

นักทอ่งเที่ยวมีความ

สะดวกในการท า

กิจกรรม

กองช่าง

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 ก่อสร้างหลังคาโค้งคลุม

ลานกีฬาอเนกประสงค์ 

โรงเรียนวดัแก้วเจริญ 

(เฟื้อบ ารุง)

- เพื่อก่อสร้างหลังคา

โค้งคลุมลาน

เอนกประสงค์ ใหม้ี

ความพร้อมในการใช้จัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมต่างๆ 

ส าหรับเด็กนักเรียนและ

เยาวชน

ก่อสร้างหลังคาโค้ง

คลุมลานกีฬา

อเนกประสงค์

  2,171,000 ก่อสร้างหลังคาโค้ง

คลุมลานกีฬา

อเนกประสงค์ 

โรงเรียนวดัแก้ว

เจริญ (เฟื้อบ ารุง) 

จ านวน 1 แหง่ 

ต าบลเหมืองใหม่ 

อ าเภออัมพวา 

จังหวดั

สมุทรสงคราม

- เพื่อเด็ก นักเรียน

และเยาวชนมี

สุขภาพที่ดี มี

คุณลักษณะนิสัยใน

การรักการออก

ก าลังกาย การใช้

เวลาวา่งใหเ้กิด

ประโยชน์

'- เพื่อเสริมสร้าง

พฒันาสมรรถาพร่าง

กาย ใหม้ีความ

แข็งแรง ปราศจาก

โรคภยั และ

สามารถพฒันาการ

ในการเรียนรู้ได้

อย่างดี

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 ขยายสะพานบริเวณคลอง

ดอน หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่

ที่ 8 ต าบลเหมืองใหม่

- เพื่อเปน็การปอ้งกนัการ

เกดิอบุติัทางทอ้งถนน 

เพื่อใหป้ระชาชนผู้ใช้

เส้นทางสัญจรได้อย่าง

สะดวกและขนถ่ายสินค้า

ทางการเกษตรได้อย่าง

รวดเร็ว

ขยายสะพานบริเวณ

คลองดอน หมู่ที่ 7 

เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 

ต าบลเหมืองใหม่ ตาม

แบบแปลนที่ก าหนด

  2,000,000 1 แหง่ ลดอุบติัเหตุทางทอ้ง

ถนน และประชาชน

สัญจรได้อย่าง

สะดวก และขนถ่าย

สินค้าทางการเกษตร

ได้อย่างรวดเร็ว

กองช่าง

6 ขยายสะพานคลองต้นง้ิว - เพื่อเปน็การปอ้งกนัการ

เกดิอบุติัทางทอ้งถนน 

เพื่อใหป้ระชาชนผู้ใช้

เส้นทางสัญจรได้อย่าง

สะดวกและขนถ่ายสินค้า

ทางการเกษตรได้อย่าง

รวดเร็ว

ขยายสะพานบริเวณ

คลองดอน หมู่ที่ 7 

เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 

ต าบลเหมืองใหม่ ตาม

แบบแปลนที่ก าหนด

  2,000,000 1 แหง่ ลดอุบติัเหตุทางทอ้ง

ถนน และประชาชน

สัญจรได้อย่าง

สะดวก และขนถ่าย

สินค้าทางการเกษตร

ได้อย่างรวดเร็ว

กองช่าง

7 ขยายเขตประปาภมูิภาค 

หมู่ที่ 1, 2 ,7 , 9 และ 10 

ในเขตเทศบาลต าบล

เหมืองใหม่

เพื่อขยายเขตประปา

ภมูิภาคใหค้รอบคลุมทั้ง

พื้นที่ในเขตเทศบาล

ขยายเขตประปาภมูภิาค

ใหค้ลอบคลุมทั้งพื้นที่

เขตเทศบาลต าบลเหมอืง

ใหม ่หมู่ที่ 1, 2 ,7 , 9 

และ 10

  3,000,000 ขยายเขตประปา

ภมูิภาพ คลอบ

คลุมทั้งพื้นที่เขต

เทศบาล หมู่ที่ 1, 2,

 7, 9 และ 10

เพื่อใหป้ระชาชนมี

น้ าอุปโภค บริโภค 

ที่สะอาดได้มาตรฐาน

กองช่าง

รวม 7 โครงการ -           2,171,000  13,200,000 2,200,000  -           

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
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