
 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)   

พ.ศ. 2563 

ของเทศบาลตําบลสามเงา 

 

 

 
 

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

สํานักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตําบลสามเงา 

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 





แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565)   
เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 1) พ.ศ.2563  ของเทศบาลตําบลสามเงา 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 1) พ.ศ. 2563   

ของเทศบาลตําบลสามเงา 

 

เหตุผลความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 1) 

พ.ศ. 2563  

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

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ไปแลวนั้น ซึ่งโครงการตางๆ ในแตละยุทธศาสตรท่ีปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถิ่นฉบับดังกลาว มีความจําเปนเปลี่ยนแปลง ชวงเวลา ที่จะดําเนินการออกไป เพราะงบประมาณท่ีจะ

ดําเนินการมีนอย บางโครงการจะตองดําเนินการเปนบางชวงท่ีมีความจําเปน ในการแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน เปนสวนรวม เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน จึงจําเปนตองมีการ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหสอดคลองสถานการณปจจุบัน  

ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22/1 และเพื่อเปนกรอบในการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของ

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



แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565)   
เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 1) พ.ศ.2563  ของเทศบาลตําบลสามเงา 

 

 

 

สารบัญ 

 หนา 
  
แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 1 
แบบ ผ.0๒ บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  
      1. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน  
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 
แบบ ผ.0๒ บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา สําหรับอุดหนุน  
      1. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน  
          1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 5 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2563  

 



จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

โครงสรางพื้นฐาน

    แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๐,๖๐๐,๐๐๐ ๒๐ ๑๖,๓๐๐,๐๐๐
รวม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๐,๖๐๐,๐๐๐ ๒๐ ๑๖,๓๐๐,๐๐๐

รวม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๐,๖๐๐,๐๐๐ ๒๐ ๒๐

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สรางความเขมแข็งชุมชน

     แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน  -  -  -  - ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐

รวม ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐

รวม ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                              แบบ ผ ๐๑

บัญชีสรุปโครงการพฒันา

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

ของ เทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

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

บัญชีสรุปโครงการพฒันา

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

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รับวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ของ เทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

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

๑
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



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

 

 

 

แบบ ผ.0๒ บัญชรีายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2563  

 



๒๕๖๑
บาท

๒๕๖๒
บาท

๒๕๖๓
บาท

๒๕๖๔
บาท

๒๕๖๕
บาท

๑ โครงการบูรณะถนน
สุขาภิบาลสาย ๑ (ริมน้ํา)

เพ่ือใหการ
สัญจรสะดวก

ตามแบบแปลนที่

กําหนด

1,200,000    1,200,000   ถนนสุขาภิบาล
สาย ๑ (ริมน้ํา)

การสัญจร
สะดวกขึ้น

กองชาง

๒ โครงการกอสรางถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
ทับคอนกรีต 
ถนนสาย ๖ หมู ๔

เพ่ือใหการ
สัญจรสะดวก

ตามแบบแปลนที่

กําหนด
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยางแอส

ฟลทติกทับ

คอนกรีต

การสัญจร
สะดวกขึ้น

กองชาง

๓ โครงการขยายถนน
คสล.สาย ๕ หมู ๔

เพ่ือใหการ
สัญจรสะดวก

ตามแบบแปลนที่

กําหนด
 -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ การขยาย

ถนนคสล.
การสัญจร
สะดวกขึ้น

กองชาง

๔ โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ํา สาย ๒ หมู ๔
แกปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลนที่

กําหนด
 -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ระบบ

ระบายน้ํา 
น้ําไมทวมขัง กองชาง

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

ของ เทศบาลตําบลสามเงา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแกไขปญหาความยากจน กลยุทธ พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ถนนไฟฟา ประปา ใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี
    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร กลยุทธ พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก ท่ี ๑  ดานโครงสรางพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
 ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีวัด
(KPI)

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                                       แบบ ผ.๐๒

งบประมาณและที่มาเปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

วัตถุประสงคแผนงานโครงการที่
หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

๒
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



๒๕๖๑
บาท

๒๕๖๒
บาท

๒๕๖๓
บาท

๒๕๖๔
บาท

๒๕๖๕
บาท

๕ โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ํา สาย ๓ หมู ๔

แกปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลนที่

กําหนด
 -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ระบบ

ระบายน้ํา 
น้ําไมทวมขัง กองชาง

๖ โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ํา สาย ๔ 
หมู ๓ และ หมู ๔

แกปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลนที่

กําหนด
 -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ระบบ

ระบายน้ํา 
น้ําไมทวมขัง กองชาง

๗ โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ํา สาย ๕ 
หมู ๓ และ หมู ๔

แกปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลนที่

กําหนด
 -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ระบบ

ระบายน้ํา
น้ําไมทวมขัง กองชาง

๘ โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ํา สาย ๖ หมู ๓ 
และ หมู ๔

แกปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลนที่

กําหนด
 -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ระบบ

ระบายน้ํา 
น้ําไมทวมขัง กองชาง

๙ โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ํา สาย ๗ 
หมู ๓  และ หมู ๔

แกปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลนที่

กําหนด
 -  - ๗๐๐,๐๐๐ ระบบ

ระบายน้ํา 
น้ําไมทวมขัง กองชาง

๑๐ โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ํา สาย ๘  
หมู ๓ และ หมู ๔

แกปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลนที่
กําหนด

 -  - ๗๐๐,๐๐๐ ระบบ

ระบายน้ํา 
น้ําไมทวมขัง กองชาง

 ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

๓
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



๒๕๖๑
บาท

๒๕๖๒
บาท

๒๕๖๓
บาท

๒๕๖๔
บาท

๒๕๖๕
บาท

๑๑ โครงการกอสรางตอ
เติมทาน้ําคสล.
หมู ๒,๓,๔,๕

เพ่ือใหมีทางลงทา
น้ําที่แข็งแรง

ตามแบบแปลนท่ี
กําหนด

 -  - ๕๐๐,๐๐๐ ทาน้ําคสล. มีทางลงทาน้ํา กองชาง

๑๒ โครงการกอสรางถนน
เชื่อมถนนสุขาภิบาล
ซอย ๗ ถึงถนนซอย ๑ 
(แนวสายไฟฟาเข่ือนฯ)

เพ่ือใหการ
สัญจรสะดวก

ตามแบบแปลนท่ี
กําหนด

 -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนคสล. การสัญจร
สะดวกขึ้น

กองชาง

๑๓ โครงการกอสรางถนน
คสล.ซอยขางบาน
นายสมนึก กาละ 
ถึงถนนสาย 8 หมู ๔
(เหมืองสาธารณะ)

เพ่ือใหการสัญจร

สะดวกขึ้น

ตามแบบแปลนที่

กําหนด

 -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนคสล. การสัญจร

สะดวกขึ้น
กองชาง

หมายเหตุ : เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากโครงการบางโครงการยังไมไดดําเนินการ และบางโครงการดําเนินการเปนบางชวง จึงขยายชวงเวลาดําเนินการ ในป 2564 และ 2565

 ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

๔
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



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

 

 

 

แบบ ผ.0๒ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา สําหรับอุดหนุน 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2563  

 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                                 แบบ ผ.๐๒

๒๕๖๑
บาท

๒๕๖๒
บาท

๒๕๖๓
บาท

๒๕๖๔
บาท

๒๕๖๕
บาท

๑ โครงการรวมแกไขปญหา

ยาเสพติด  26 มิถุนายน

วันตอตานยาเสพติดโลก

อําเภอสามเงา

เพ่ือจัดหาชุดตรวจสารเสพติด

  เฝาระวัง  มีสวนรวมในการ

ปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด

อุดหนุนโครงการรวมแกไข

ปญหายาเสพติด 26 มิถุนายน

วันตอตานยาเสพติดโลก 

อําเภอสามเงา

 -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

สังคมปลอด

ยาเสพติด

กอง

สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

สําหรับอดุหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ของ เทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๕ การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบรอย กลยุทธ สรางขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบรอย

    และความมั่นคงชายแดน และกลยุทธ พัฒนาระบบการใหบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกประชาชนและขาราชการ

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก ท่ี ๓  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

 ๒. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน

 ๒.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

ที่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

๕
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา


