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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565)   
แกไข  (คร้ังที ่1) พ.ศ.2563  ของเทศบาลตําบลสามเงา 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไข คร้ังที่ 1 

เทศบาลตําบลสามเงา 

 

เหตุผลความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไข คร้ังท่ี 1  

ตามที่เทศบาลตําบลสามเงา ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ไปแลว เมื่อ

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ไปแลวนั้น ซึ่งโครงการตางๆ ในแตละยุทธศาสตรท่ีปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถิ่นฉบับดังกลาว มีความจําเปนตองปรับลด หรือปรับเพ่ิมงบประมาณ เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณใน

ปจจุบัน จึงจําเปนตองมีการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น ใหสอดคลองกับงบประมาณที่จะดําเนินการ เพื่อ

ตอบสนองความตองการ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  

ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 21 และเพื่อเปนกรอบในการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของ

แผนพัฒนา จึงไดมกีารแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565)   
แกไข  (คร้ังที ่1) พ.ศ.2563  ของเทศบาลตําบลสามเงา 

 

สารบัญ 

 หนา 
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      1. ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต  
          1.1 แผนงานงบกลาง 2 
          1.2 แผนงานการศึกษา 3 
          1.3 แผนงานสาธารณสุข 5 
      2. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน  
          2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 6 
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แกไข  (คร้ังที ่1) พ.ศ.2563  ของเทศบาลตําบลสามเงา 

 

 

 

แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

แกไข (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2563  

 



จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงกา

ร

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
     1.1 แผนงานงบกลาง ๔ ๙,๒๔๐,๐๐๐ ๔ ๙,๒๔๐,๐๐๐ ๔ ๙,๒๔๐,๐๐๐ ๔ ๑๐,๖๐๐,๐๐๐ ๔ ๑๐,๖๐๐,๐๐๐ ๒๐ ๔๘,๙๒๐,๐๐๐

     1.๒ แผนงานการศึกษา ๖ ๑,๑๐๕,๐๐๐ ๕ ๑,๐๘๕,๐๐๐ ๘ ๑,๘๕๕,๐๐๐ ๙ ๒,๑๑๕,๐๐๐ ๘ ๑,๖๑๕,๐๐๐ ๓๖ ๗,๗๗๕,๐๐๐

     1.๓ แผนงานสาธารณสุข ๕ ๑๘๐,๐๐๐ ๖ ๑๙๐,๐๐๐ ๗ ๒๐๐,๐๐๐ ๗ ๒๖๐,๐๐๐ ๗ ๒๖๐,๐๐๐ ๓๒ ๑,๐๙๐,๐๐๐
รวม ๑๕ ๑๐,๕๒๕,๐๐๐ ๑๕ ๑๐,๕๑๕,๐๐๐ ๑๙ ๑๑,๒๙๕,๐๐๐ ๒๐ ๑๒,๙๗๕,๐๐๐ ๑๙ ๑๒,๔๗๕,๐๐๐ ๘๘ ๕๗,๗๘๕,๐๐๐

2. สรางความเข็มแข็งชุมชน

     2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน  -  - ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๓๐,๐๐๐ ๑ ๑๓๐,๐๐๐ ๔ ๔๖๐,๐๐๐

รวม ๐ ๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๓๐,๐๐๐ ๑ ๑๓๐,๐๐๐ ๔ ๔๖๐,๐๐๐

3. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    3.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๕๓๐,๐๐๐ ๕ ๑,๑๙๐,๐๐๐ ๕ ๑,๑๙๐,๐๐๐ ๑๕ ๒,๙๗๐,๐๐๐

รวม ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๕๓๐,๐๐๐ ๕ ๑,๑๙๐,๐๐๐ ๕ ๑,๑๙๐,๐๐๐ ๑๕ ๒,๙๗๐,๐๐๐

4. อนุรักษศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถิ่น

    4.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

รวม ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

 5. บริหารบานเมืองที่ดี

     5.๑ แผนงานบริหารบานเมืองที่ดี ๖ ๖๒๐,๐๐๐ ๖ ๙๐๐,๐๐๐ ๖ ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๖ ๕๗๐,๐๐๐ ๖ ๗๗๐,๐๐๐ ๓๐ ๔,๐๒๐,๐๐๐

รวม ๖ ๖๒๐,๐๐๐ ๖ ๙๐๐,๐๐๐ ๖ ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๖ ๕๗๐,๐๐๐ ๖ ๗๗๐,๐๐๐ ๓๐ ๔,๐๒๐,๐๐๐

รวม ๒๔ ๑๑,๔๗๕,๐๐๐ ๒๕ ๑๑,๘๔๕,๐๐๐ ๓๑ ๑๓,๓๘๕,๐๐๐ ๓๔ ๑๔,๙๑๕,๐๐๐ ๓๓ ๑๔,๖๑๕,๐๐๐ ๑๔๗ ๖๖,๒๓๕,๐๐๐

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                              แบบ ผ ๐๑

บัญชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แกไข (ครั้งท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ เทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

ยุทธศาสตร ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕ รวม ๕ ป

๑
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แกไข (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565)   
แกไข  (คร้ังที ่1) พ.ศ.2563  ของเทศบาลตําบลสามเงา 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ บัญชรีายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

แกไข (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2563  

 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                       แบบ ผ.๐๒

๒๕๖๑
บาท

๒๕๖๒
บาท

๒๕๖๓
บาท

๒๕๖๔
บาท

๒๕๖๕
บาท

๑ สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือชวยเหลือผูสูงอายุ เบ้ียยงัชีพ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๒๐๐,๐๐๐ ๘,๒๐๐,๐๐๐ จํานวนตามประกาศ คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สํานักปลัด

๒ สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

คนพิการ

เพ่ือชวยเหลือผูคน

พิการ
เบ้ียยงัชีพ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ จํานวนตามประกาศ คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สํานักปลัด

๓ สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ใหผูติดเชื้อเอดส

เพ่ือชวยเหลือผูติด

เชื้อเอดส

เบ้ียยงัชีพ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวนตามประกาศ คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

สามารถเลี้ยง

ตนเองได

สํานักปลัด

๔ สมทบกองทุน 

หลักประกันสุขภาพ

(สปสช.)

สมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

(สปสช.)

เงินสมทบ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ เงินสมทบ ประชาชนมี

สุขภาพดีข้ึน

กอง

สาธารณสุข

งบประมาณและที่มาเปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

วัตถุประสงคแผนงานโครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แกไข (คร้ังที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ เทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแกไขปญหาความยากจน กลยุทธ พัฒนาสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู การทํางาน รายได ท่ีอยูอาศัย ครอบครัว ชุมชน  

    และการเขาถึงบริการของรัฐ สงเสริมการเรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก ท่ี ๔  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.๑ แผนงานงบกลาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ตัวชีวัด
(KPI)

๕
๕

๕
๔

๕๕
๕
๔
๕
๔
๕
๔

๒
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แกไข (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



๒๕๖๑
บาท

๒๕๖๒
บาท

๒๕๖๓
บาท

๒๕๖๔
บาท

๒๕๖๕
บาท

๑ โครงการอาหารเสริม(นม) เพ่ือใหเด็กไดรับ

อาหารเสริม(นม)

จัดซื้อ

อาหารเสริม

(นม)

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๘๒๕,๐๐๐ ๘๒๕,๐๐๐ จํานวน ๒ โรงเรียน

และศพด.

เด็กไดรับอาหาร

เสริม(นม)
กอง

การศกึษา

๒ โครงการจัดงาน

วันเด็กแหงชาติ

เพ่ือใหเด็กสนุกสนาน

กลาแสดงออก
กิจกรรม

วันเด็ก

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ การจัดกิจกรรมวัน

เด็กแหงชาติ

เด็กมีความ

สนุกสนาน กลา

แสดงออก

กอง

การศกึษา

๓ โครงการอบรมใหความรู

เรื่องการสงเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย

ใหความรูเรื่องการ

สงเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย

เพ่ือใหความรู

กับผูปกครอง

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผูปกครองไดรับ

ความรู

ผูปกครองเด็ก

ไดรับความรู

กอง

การศกึษา

๔ โครงการแขงขันกีฬาเด็ก

ปฐมวัย

เพ่ือใหเด็กมี

พัฒนาการดานการ

ออกกําลังกาย

มีสุขภาพแข็งแรง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ การจัดแขงขันกีฬา

เด็กปฐมวัย

สุขภาพแข็งแรง กอง

การศกึษา

๕ โครงการกอสรางสนามเด็ก

เลนสรางปญญา

เพ่ือสรางสนามเด็ก

เลนใหกับนักเรียนใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สนามเด็กเลก็

สรางปญญาของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

 -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สนามเด็กเลก็สราง

ปญญาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

มีสนามเด็กเล็ก

สําหรับนักเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กอง

การศกึษา

๖ โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา(คาจัดการเรียน

การสอนของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก (รายหัว))

เพ่ือสนับสนุนคา

จัดการเรียนการสอน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือจัดการเรียน

การสอนของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กใหมี

ประสิทธิภาพ

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ จํานวน

๒ โรงเรียนในเขต

เทศบาลและศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กไดรับอาหาร

เสริม(นม)
กอง

การศกึษา

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

 1.๒ แผนงานการศึกษา

ที่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชีวัด
(KPI)

๕
๕

๕
๔

๕
๕
๔
๕
๔

๓
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แกไข (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



๒๕๖๑
บาท

๒๕๖๒
บาท

๒๕๖๓
บาท

๒๕๖๔
บาท

๒๕๖๕
บาท

๗ โครงการสงเสริมสุขภาพ

อนามัยและปองกัโรคติดตอ

 ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือใหนักเรียนใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

สุขภาพที่ดี

เพ่ือใหนักเรียน

ในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีสุขภาพที่ดี

๒๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบรมใหความรู

นักเรียน/ผูปกครอง

เพ่ือใหนักเรียนใน

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีสุขภาพที่ดี

กอง

การศกึษา

๘ โครงการกอสรางปรับปรุง

ซอมแซมและตอเติมอาคาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือซอมแซมและตอ

เติมอาคารศนูย

พัฒนาเด็กเล็ก

การซอมแซม

และตอเติมอาคาร
 -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ปรับปรุงซอมแซม

อาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

อาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

ไดรับการซอมแซม

กอง

การศกึษา

๙ โครงการกอสรางรั้วรอบ

สนามกีฬาเทศบาลตําบล

สามเงา

เพ่ือทํารั้วรอบ

บริเวณสนามกีฬา

เพ่ือความ

ปลอดภัย
 -  - ๒๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ การติดตั้ง

รั้วลอมรอบ

สนามกีฬา

มีความปลอดภัย

มากยิ่งขึ้น

กอง

การศึกษา

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1.๒ แผนงานการศึกษา

ที่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชีวัด
(KPI)

๔
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แกไข (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



๒๕๖๑
บาท

๒๕๖๒
บาท

๒๕๖๓
บาท

๒๕๖๔
บาท

๒๕๖๕
บาท

๑ โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก

เพ่ือปองกันโรค

ไขเลือดออก

พนสารเคมีแจก

ทรายเทมีฟอส
๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ การปองกันโรค

ไขเลือดออก

สามารถควบคุม

โรคได

กอง

สาธารณสุข

๒ โครงการรณรงคปองกัน

และควบคุมโรคพิษสุนัขบา

เพ่ือปองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา
ฉีดวัคซีนควบคุม

โรค

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ การรณรงคปองกัน

และควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา

สามารถควบคุม

โรคได
กอง

สาธารณสุข

๓ โครงการอบรม
ผูดูแลผูสูงอายุ 
ผูดูแลคนพิการ

เพ่ือใหความรูแก
ผูดูแลผูสูงอายุ คน

พิการ

การอบรมให
ความรู

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ การอบรม

ผูดูแลผูสูงอายุ 

ผูดูแลคนพิการ

ผูดูแลผูสูงอายุ 

ผูดูแลคนพิการ 

มีความรูในการดูแล

กอง
สาธารณสุข

๔ โครงการรณรงคปองกันโรค
เอดส

เพ่ือรูจักปองกันโรค
เอดส

ปองกันโรคเอดส ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ใหรูจักการปองกัน
โรคเอดส

ลดปญหาการติด
โรคเอดสได

กอง
สาธารณสุข

๕ โครงการจัดระเบียบและ

ยกระดับรานอาหาร/แผงลอย
เพ่ือใหอาหาร

ปลอดภัย
การใหความรู

และจัดระเบียบ
รานคา

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รานอาหาร/แผงลอย

ไดรับการปรับปรุง

คุณภาพ

อาหารสะอาด
ปลอดภัย

กอง
สาธารณสุข

๖ โครงการอบรมใหความรูแก
เยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด

เพ่ืออบรมใหความรู
แกเยาวชน

ใหเยาวชนไดรูถึง

โทษของยาเสพติด
 - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เยาวชนมีความรู

เกี่ยวกับยาเสพติด

จํานวนเด็กที่ยุง

เกี่ยวกับยาเสพติด

ลดลง

กอง

สาธารณสุข

๗ กอสรางถนนลูกรังรอบบอ
ขยะ

เพ่ือสรางถนนลูกรัง
รอบบอขยะ

สรางถนนลูกรัง
รอบบอขยะ

 -  - ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ บริเวณบอขยะมี
ถนนลูกรัง

เพ่ือสรางถนน
รอบบอขยะ

กอง
สาธารณสุข

 1.๓ แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา

๕
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แกไข (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                                 แบบ ผ.๐๒

๒๕๖๑
บาท

๒๕๖๒
บาท

๒๕๖๓
บาท

๒๕๖๔
บาท

๒๕๖๕
บาท

๑ โครงการอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานของเด็กและเยาวชน

เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนไดเรียนรู

เด็กและ
เยาวชนได
รับความรู

 - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ การอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของเด็ก

และเยาวชน

เด็กและเยาวชนมี
ความรูเพ่ิมเติม

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แกไข (คร้ังที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ เทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี ๕ การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบรอย กลยุทธ สรางขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบรอย
    และความมั่นคงชายแดน และกลยุทธ พัฒนาระบบการใหบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกประชาชนและขาราชการ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก ท่ี ๓  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
2. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน
2.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชีวัด
(KPI)

๖
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แกไข (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                                 แบบ ผ.๐๒

๒๕๖๑
บาท

๒๕๖๒
บาท

๒๕๖๓
บาท

๒๕๖๔
บาท

๒๕๖๕
บาท

๑ โครงการเพ่ิมสวนหยอม/สวนสาธารณะ

ใหแกชุมชน (โครงการสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)

เพ่ือสรางสวน

สวนหยอม/สวนสาธารณะ

ใหแกชุมชน

สวนหยอม/

สวนสาธารณะ

 -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ทางเดิน สวนหยอม

ปลูกตนไม

มีภูมิทัศนที่ดี สํานักปลัด

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนน
สุขาภิบาลซอย 7

เพ่ือปรับปรุง
ภูมิทัศน

ภูมิทัศน  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ทางเดิน

ทางจักรยาน
มีภูมิทัศนท่ี
สวยงาม

กองชาง

๓ โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
ในชุมชน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ การอนุรักษ

สิ่งแวดลอมในชุมชน
สิ่งแวดลอม
ในชุมชน

ดีข้ึน

กอง
สาธารณสุข

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แกไข (คร้ังที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ เทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลยุทธ ปองกัน ฟนฟ ูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกลยุทธสงเสริมการใช
    พลังงานทดแทน และบริหารจัดการขยะ น้ําเสียอยางย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก ท่ี ๖  บริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชีวัด
(KPI)

๗
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แกไข(ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



๒๕๖๑
บาท

๒๕๖๒
บาท

๒๕๖๓
บาท

๒๕๖๔
บาท

๒๕๖๕
บาท

๔ โครงการกอสรางทางเทาหนาเทศบาล
ตําบลสามเงา

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน ทางเดินหนา
เทศบาลตําบล

สามเงา

 -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ทางเดินหนา
เทศบาลตําบล

สามเงา

มีภูมิทัศนท่ี
สวยงาม

กองชาง

๕ โครงการกอสรางทางเทาพรอมดาด
คอนกรีต บริเวณสนามกีฬาเทศบาล
ตําบลสามเงา

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน ทางเดินเทา
หนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลสามเงา

 -  -  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ทางเดินหนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบล

สามเงา

มีภูมิทัศนท่ี
สวยงาม

กองชาง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

 3.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชีวัด
(KPI)

๕
๔
๕
๔
๕
๔
๕
๔

๘
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แกไข(ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                                      แบบ ผ.๐๒

๒๕๖๑
บาท

๒๕๖๒
บาท

๒๕๖๓
บาท

๒๕๖๔
บาท

๒๕๖๕
บาท

๑ โครงการสงเสริมและ
อนุรักษประเพณีลอย
กระทง

เพ่ือสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม

จัดกิจกรรมงาน
ลอยกระทง

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดงานลอยกระทง สืบสานงาน
ประเพณีลอย

กระทง

กอง
การศกึษา

๒ โครงการสงเสริมและ
อนุรักษประเพณีวัน
สงกรานต

เพ่ือสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม

แหพระเจาทันใจ

แหนางสงกรานต
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดงาน

ประเพณี
วันสงกรานต

สืบสานงาน
ประเพณี
สงกรานต

กอง
การศกึษา

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แกไข (คร้ังที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ เทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และแกไขปญหาความยากจน กลยุทธ พัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู การทํางาน รายได ท่ีอยูอาศัย ครอบครัว ชุมชน และ
    การเขาถึงบริการภาครัฐ สงเสริมการเรียนรู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก ท่ี ๕  ดานศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น
4. ยุทธศาสตรดานศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชีวัด
(KPI)

๙
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แกไข (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                                 แบบ ผ.๐๒

๒๕๖๑
บาท

๒๕๖๒
บาท

๒๕๖๓
บาท

๒๕๖๔
บาท

๒๕๖๕
บาท

๑ โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร เพ่ือพัฒนาบุคลากร อบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จัดอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน

มีความรูในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้น
สํานักปลัด

๒ โครงการจัดงานวันเทศบาล เพ่ือจัดกิจกรรมวัน

เทศบาล

การจัดงานวัน

เทศบาล
๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ทําบุญเลี้ยงพระ 

และจัดนิทรรศการ
รําลึกถึงการกอตั้ง

เทศบาล
สํานักปลัด

๓ โครงการกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ

เพ่ือแสดงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน
ถวายพานพุม
จุดเทียนชัย

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ถวายพานพุม
จุดเทียนชัย

ไดแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

สํานักปลัด

๔ โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี เพ่ือออกบริการ

ประชาชน

การใหบริการ

ประชาชน
๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กิจกรรมเทศบาล

เคลื่อนท่ี

ประชาชนมีความ

สะดวกในการติดตอ

กับเทศบาล

สํานักปลัด

๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประชาคมเมือง

เพ่ือจัดทําแผน

พัฒนาทองถิ่น

การทําประชาคม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชุมประชาคมเมือง มีขอมูลจัดทํา

แผนพัฒนา

สํานักปลัด

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แกไข (คร้ังที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ เทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี ๒ การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบรอย กลยุทธ พัฒนาระบบการใหบริการ 
     สิ่งอํานวยความสะดวกประชาชนและขาราชการ
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก ท่ี ๗  ดานบริหารจัดการที่ดี
 5. ยุทธศาสตรบริหารบานเมืองที่ดี
 5.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชีวัด
(KPI)

๑๐
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แกไข (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



๒๕๖๑
บาท

๒๕๖๒
บาท

๒๕๖๓
บาท

๒๕๖๔
บาท

๒๕๖๕
บาท

๖ โครงการสํารวจและปรับปรุง
ขอมูลภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สรางเทศบาลตําบลสามเงา

เพ่ือจัดเก็บขอมูล
ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง

ขอมูลภาษี
และทะเบียน

ทรัพยสิน

๕๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ แผนท่ีภาษีและการ
พัฒนารายได

                        
                        
                        

มีขอมูลแผนท่ีภาษี

 และทะเบียน

ทรัพยสินและมีขอมูล

ในการจัดเก็บภาษี

สํานักปลัด

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

 5.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชีวัด
(KPI)

๑๑
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แกไข (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา


