
 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   

พ.ศ. 2563 

ของเทศบาลตำบลสามเงา 

 

 

 
 

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

สำนักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตำบลสามเงา 

อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 





แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)   
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) พ.ศ.2563  ของเทศบาลตำบลสามเงา 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) พ.ศ. 2563   

ของเทศบาลตำบลสามเงา 

 

เหตุผลความจำเปนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) 

พ.ศ. 2563  

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

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้ง

ที่ 1) พ.ศ. 2563  ไปแลวเมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ซึ่งโครงการตางๆ ในแตละยุทธศาสตรที่ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ ่นฉบับดังกลาว มีความจำเปนเปลี่ยนแปลง ชวงเวลา ที่จะดำเนินการออกไป เพราะ

งบประมาณที่จะดำเนินการมีนอย บางโครงการจะตองดำเนินการเปนบางชวงที่มีความจำเปน ในการแกไข

ปญหาความเดือดรอนของประชาชน เปนสวนรวม เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน จึงจำเปนตองมี

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดคลองสถานการณปจจุบัน  

ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

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

จัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของ

แผนพัฒนา จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) พ.ศ. 2563 ตอไป 



แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)   
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) พ.ศ.2563  ของเทศบาลตำบลสามเงา 

 

 

 

สารบัญ 

 หนา 
  
แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 1 
แบบ ผ.0๒ บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  
      1. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 
      2. ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต  
          2.1 แผนงานสาธารณสุข 5 
      3. ยุทธศาสตรบริหารบานเมืองที่ดี  
          ๓.1 แผนงานบริหารทั่วไป 6 
แบบ ผ.0๒ บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา สำหรับอุดหนุน  
      1. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน  
          1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 7 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565)   
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่๒) พ.ศ.2563  ของเทศบาลตำบลสามเงา 

 

 

 

แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) 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 ๘ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๘ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๙๐๐,๐๐๐ ๑๘ ๗,๗๐๐,๐๐๐
รวม ๐ ๐ ๐ ๐ ๘ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๘ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๙๐๐,๐๐๐ ๑๘ ๗,๗๐๐,๐๐๐

พัฒนาคุณภาพชีวิต

    แผนงานสาธารณสุข ๑ ๗๐,๐๐๐ ๑ ๗๐,๐๐๐ ๑ ๗๐,๐๐๐ ๑ ๔๕,๐๐๐ ๑ ๔๕,๐๐๐ ๕ ๓๐๐,๐๐๐
รวม ๑ ๗๐,๐๐๐ ๑ ๗๐,๐๐๐ ๑ ๗๐,๐๐๐ ๑ ๔๕,๐๐๐ ๑ ๔๕,๐๐๐ ๕ ๓๐๐,๐๐๐

บริหารบานเมืองท่ีดี

    แผนงานบริหารทั่วไป ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๒ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๖ ๒,๗๕๐,๐๐๐
รวม ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๒ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๖ ๒,๗๕๐,๐๐๐

รวม ๑ ๗๐,๐๐๐ ๑ ๗๐,๐๐๐ ๑๐ ๓,๘๗๐,๐๐๐ ๑๒ ๔,๕๙๕,๐๐๐ ๕ ๒,๑๔๕,๐๐๐ ๒๙ ๑๐,๗๕๐,๐๐๐

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                              แบบ ผ ๐๑

บัญชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปล่ียนแปลง  (ครั้งท่ี ๒) 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)

 เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 2)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



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

บัญชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปล่ียนแปลง  (ครั้งท่ี ๒) 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

๒
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 2)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565)   
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่๒) พ.ศ.2563  ของเทศบาลตำบลสามเงา 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ บัญชรีายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563  

 



๒๕๖๑
บาท

๒๕๖๒
บาท

๒๕๖๓
บาท

๒๕๖๔
บาท

๒๕๖๕
บาท

๑ โครงการกอสรางถนน

คสล. ถนนสุขาภิบาล 

สาย 5 หมู 4 สาย 6 หมู 4

เพ่ือใหการ
สัญจรสะดวก

ตามแบบแปลนที่

กําหนด

 -  - 600,000     600,000       600,000     ถนนคสล. ถนน

สุขาภิบาล สาย 5 

หมู 4 สาย 6 หมู 4

การสัญจร
สะดวกขึ้น

กองชาง

๒ โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ํา ถนนสุขาภิบาล

สาย ๒ หมู ๔

แกปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลนที่

กําหนด
 -  - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  - ระบบ

ระบายน้ํา 
น้ําไมทวมขัง กองชาง

๓ โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ํา ถนนสุขาภิบาล

สาย 3 หมู ๔

แกปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลนที่

กําหนด
 -  - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  - ระบบ

ระบายน้ํา 
น้ําไมทวมขัง กองชาง

๔ โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ํา ถนนสุขาภิบาล

สาย 4 หมู 3 หมู 4

แกปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลนที่

กําหนด
 -  - ๗๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ระบบ

ระบายน้ํา 
น้ําไมทวมขัง กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 2) 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

๓
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



๒๕๖๑
บาท

๒๕๖๒
บาท

๒๕๖๓
บาท

๒๕๖๔
บาท

๒๕๖๕
บาท

๕ โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ํา ถนนสุขาภิบาล

สาย ๕ หมู 3 หมู 4

แกปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลนที่

กําหนด
 -  - ๗๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ระบบ

ระบายน้ํา 
น้ําไมทวมขัง กองชาง

๖ โครงการกอสรางถนนคสล.

ถนน สุขาภิบาล ซอย 3 

หมู 4 (ระหวางถนน

สุขาภิบาลสาย 3 ถึง 

ถนนสุขาภิบาลสาย 4)

เพ่ือใหการสัญจร
สะดวก

ตามแบบแปลนที่

กําหนด
 -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - ถนนคสล.

ถนนสุขาภิบาล

ซอย 3 

หมู 4 (ระหวางถนน

สุขาภิบาลสาย 3 ถึง 

ถนนสุขาภิบาล

สาย 4)

การสัญจร
สะดวกขึ้น

กองชาง

๗ โครงการขยายถนนคสล.
หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือใหการสัญจร

สะดวกขึ้น

ตามแบบแปลนที่

กําหนด
 -  - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  - ถนนหนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก
การสัญจร
สะดวกขึ้น

กองชาง

๘ โครงการตีเสนจราจร 
ถนนในเขตเทศบาล
ตําบลสามเงา

เพ่ือตีเสนจราจร

ถนนในเขตเทศบาล

ตําบล

สามเงา

การตีเสนจราจร

ถนนในเขตเทศบาล

ตําบลสามเงา

 -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เสนจราจร 

ถนนในเขตเทศบาล

ตําบล

สามเงา

ถนนในเขต

เทศบาลตําบล

สามเงา

มีเสนจราจร

กองชาง

๙ โครงการปรับปรุงถนน
สุขาภิบาลสาย ๖ หมู 4 
(ระหวางถนนสุขาภิบาล
ซอย 4 ถึงถนนสุขาภิบาล
ซอย 1)

เพ่ือใหการ
สัญจรสะดวก

ตามแบบแปลนที่

กําหนด
 -  - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ การปรับปรุงถนน

สุขาภิบาล

สาย ๖ หมู 4

การสัญจร

สะดวกขึ้น

กองชาง

๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

๔
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



๒๕๖๑
บาท

๒๕๖๒
บาท

๒๕๖๓
บาท

๒๕๖๔
บาท

๒๕๖๕
บาท

๑ โครงการปองกันควบคุม
โรคไขเลือดออกและ
โรคติดตอ

เพ่ือปองกันโรค

ไขเลือดออก

และโรคติดตอ

การปองกันควบคุม

โรคไขเลือดออก

และโรคติดตอ

70,000        70,000       70,000       45,000         45,000       การปองกัน
ควบคุมโรค

ไขเลือดออกและ
โรคติดตอ

ปองกัน
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก

และโรคติดตอ

กองสาธารณสุข

๒ โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา

เพ่ือปองกันโรค

พิษสุนัขบา

การปองกันควบคุม

โรคพิษสุนัขบา

70,000        70,000       70,000       45,000         45,000       การปองกันโรค
พิษสุนัขบา

ปองกันโรค
พิษสุนัขบา

กองสาธารณสุข

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แกไข (คร้ังที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ เทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                                       แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแกไขปญหาความยากจน กลยุทธ พัฒนาสุขภาพ การศกึษา การเรียนรู การทํางาน รายได ท่ีอยูอาศัย ครอบครัว ชุมชน  
    และการเขาถึงบริการของรัฐ สงเสริมการเรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก ท่ี ๔  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

๕
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



๒๕๖๑
บาท

๒๕๖๒
บาท

๒๕๖๓
บาท

๒๕๖๔
บาท

๒๕๖๕
บาท

๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณพัทยา 2 หมู 5

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน ทางเดิน สวนหยอม

ปลูกตนไม ถนน

๕๐๐,๐๐๐  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ทางเดิน

สวนหยอม

ถนน

มีภูมิทัศนที่ดี กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลยุทธ ปองกัน ฟนฟ ูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกลยุทธสงเสริมการใช

    พลังงานทดแทน และบริหารจัดการขยะ น้ําเสียอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก ท่ี ๖  บริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔. ยุทธศาสตรอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                                       แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แกไข (คร้ังที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ เทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

ที่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

๖
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                                           แบบ ผ.๐๒

๒๕๖๑
บาท

๒๕๖๒
บาท

๒๕๖๓
บาท

๒๕๖๔
บาท

๒๕๖๕
บาท

๑ โครงการกอสรางอาคาร

กองการศึกษา

เพ่ือกอสรางอาคาร

กองการศึกษา

อาคารกองการศึกษา  -  -  - ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ อาคารกองการศึกษา อาคารกอง

การศกึษา

กอง

การศกึษา

๒ โครงการกอสรางซุมเฉลิม

พระเกียรติฯ

กอสรางซุมเฉลิม

พระเกียรติฯ

กอสรางซุมเฉลิม

พระเกียรติฯ

 -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ซุมเฉลิม

พระเกียรติฯ

ซุมเฉลิม

พระเกียรติฯ

สํานักปลัด

๓ โครงการกอสรางลานจอด

รถรับน้ําขางศนูยพัฒนา

เด็กเล็ก

เพ่ือกอสรางลานจอด

รถรับน้ํา

ลานจอดรถรับน้ําขาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - ลานจอดรถรับน้ํา มีลานจอดรถรับน้ํา สํานักปลัด

๔ โครงการปรับปรุงและตอ

เติมอาคารหอประชุมเทศบาล

เพ่ือปรับปรุงและตอ

เติมหองประชุม

เทศบาล

ปรับปรุงและตอเติม

หองประชุมเทศบาล

 -  - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ การปรับปรุงหองประชุม หองประชุมไดรับ

การปรับปรุง

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (คร้ังที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ เทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี ๒ การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบรอย กลยุทธ พัฒนาระบบการใหบริการ 
     สิ่งอํานวยความสะดวกประชาชนและขาราชการ
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก ท่ี ๗  ดานบริหารจัดการที่ดี
 ๓. ยุทธศาสตรบริหารบานเมืองที่ดี

 ๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

๗
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา



แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565)   
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่๒) พ.ศ.2563  ของเทศบาลตำบลสามเงา 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา สำหรับอุดหนุน 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563  

 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                                 แบบ ผ.๐๒

๒๕๖๑
บาท

๒๕๖๒
บาท

๒๕๖๓
บาท

๒๕๖๔
บาท

๒๕๖๕
บาท

๑ อุดหนุนท่ีทําการ

อําเภอสามเงา 

ตามโครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดและ

การจัดระเบียบสังคมและ

ภารกิจดานความมั่นคง

ของภาครัฐรวมกับ

ประชาชน ประจําป

งบประมาณ 2564

เพ่ือจัดหาชุดตรวจสารเสพติด

เฝาระวัง  มีสวนรวมในการ

ปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด

อุดหนุนท่ีทําการ

อําเภอสามเงา 

ตามโครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

 -  - 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

 ๔. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน

 ๔.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

ที่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

๘
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ ๒)  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลสามเงา


