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  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

 

คํานํา 

          ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ ิ ่น โดยก ําหนดระยะเวลาแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นเป ็นระยะเวลาห ้าปี (พ .ศ . ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  

เพื่อใหแ้ผนพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพฒันากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับ 

ประชาชน “แผนพัฒนาท้องถ่ิน” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กําหนด 

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา 

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค ์กรปกครองส่วนท้องถ ่ ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ  

แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 

โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น สําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้

หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

             เทศบาลตําบลสามเงาจะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เป็นกรอบในการจัดทํา 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน 

ในเขตเทศบาลตําบลสามเงาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 

เทศบาลตําบลสามเงา  

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

 

สารบัญ 

หน้า 

ส่วนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน ๑ 

ส่วนท่ี ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๑ 

ส่วนท่ี ๓ การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ๕๐ 

ส่วนท่ี ๔ การติดตามและประเมินผล ๑๑๘ 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๑ 

ส"วนท่ี ๑  

สภาพท่ัวไปและข4อมลูพ้ืนฐาน 

๑.ด4านกายภาพ 

        ๑.๑ ที่ต้ัง  

              จัดต้ังเปEนสุขาภิบาลสามเงา เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๙๙ อยูOในเขต หมูO ๕ บ*านทOาปุย มีพื้นที่รวม ๑.๔ 

ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ติดถนนพหลโยธิน – เข่ือนภูมิพล ทิศใต*ติดแมOน้ำปYง 

และหมูO ๔ บ*านจัดสรร 

             เปลี่ยนแปลงเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลสามเงา อำเภอ

สามเงา จังหวัดตาก ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๖ ซึ่งได*ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลOมที่ ๑๐๐ ตอนที่ ๔๒ 

ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๖ มีพื้นที่รวม ๗.๗ ตารางกิโลเมตร(๖,๘๑๒.๕ ไรO)  

             เปลี ่ยนแปลงฐานะเปEนเทศบาลตำบลสามเงา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง รายช่ือ

สุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำของสุขาภิบาลได* ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธd ๒๕๔๒ 

        สถานที่ต้ัง สำนักงานเทศบาลตำบลสามเงา ถนนสุขาภิบาลซอย ๗ หมูO ๓ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา  

จังหวัดตาก   

        สถานที่ราชการที่สำคัญใกล*เคียง คือ โรงพยาบาลสามเงา , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา , 

สำนักงานที่ดินตาก สาขาสามเงา , หนOวยสOงเสริมการเกษตรและสหกรณdที่ ๓ สำนักงานทหารพัฒนา 
, สถานีตำรวจภูธรสามเงา , และที่วOาการอำเภอสามเงา 

        อาณาเขต 

        ทิศเหนือ         ต้ังแตOหลักเขตที่ ๑ ซึง่ต้ังอยูOฝากเหนือของถนนพหลโยธิน – เข่ือนภูมพิล กิโลเมตรที่  

                            ๑๔.๘๐๐ เส*น เขตเปEนเส*นขนานกับถนนพหลโยธิน – เข่ือนภูมิพล ระยะ ๒๐๐ เมตร 

                            ข้ึนไปทางทิศเหนือแล*ววกขนานไปทางทิศตะวันออกจนถึงหลักเขตที่ ๒ ซึง่ต้ังอยูOฟาก 

                            เหนือของถนนพหลโยธิน – เข่ือนภูมิพล ตรงกิโลเมตรที่ ๙.๐๐๐ 

        ทิศตะวันออก    จากหลักเขตที่ ๓ เปEนเส*นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต*ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งต้ังอยูOฝklง 

                            ตะวันออกปากทางแยกคลองสOงน้ำชลประทาน ๑ ซ*าย ๑ ขวา จากหลักเขตที่ ๔  

                            เปEนเส*นเลียบฝklงตะวันออกของคลองสOงน้ำชลประทาน ๑ ซ*าย ๑ ขวา ถึงหลกัเขตที่ ๕ 

                            ซึ่งตั้งอยูOฝklงตะวันออกของคลองสOงน้ำชลประทาน ๑ ซ*าย ๑ ขวา ตรงระยะที่อยูOหOาง 

                            จากถนนพัฒนา ๑ ทางทิศใต* ระยะ ๒๐๐ เมตร 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๒ 

 

        ทิศใต*             จากหลักเขตที่ ๕ เปEนเส*นขนานกับถนนพัฒนา ๑ ไปทางทิศตะวันตกฟากตะวันออก 

                            เข่ือนภูมพิล ตรงกิโลเมตรที่ ๑๔.๘๓๐ จากหลักเขตที่ ๘ เปEนเส*นตรงไปทางทิศเหนือ  

                            จนบรรจบหลักเขตที่ ๑   

   

         ๑.๒ ลักษณะภูมปิระเทศ  เปEนทีร่าบเชิงเขาเรียบตามแมOน้ำปYง 

         ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ  แบOงเปEน ๓ ฤดู 

               - ฤดูหนาว ชOวงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกมุภาพันธd อุณหภูมิระหวOาง ๑๕ – ๓๗ องศา 

               - ฤดูร*อน ชOวงเดือนมิถุนายน อุณหภูมิระหวOาง ๓๗ – ๔๑ องศา 

               - ฤดูฝน ชOวงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน อุณหภูมิระหวOาง ๓๕ – ๔๐ องศา  

                 ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย  ๓๗ มิลลิเมตร       

          ๑.๔ ลักษณะของดิน เปEนตะกอนปนทรายแถบรมิแมOน้ำ สOวนเชิงเขาเปEนหินภูเขา ปนทรายขาว 

          ๑.๕ ลักษณะของแหลOงน้ำ แมOน้ำปYงไหลผOาน ปริมาณน้ำข้ึนอยูOกับเข่ือนภูมิพลทีจ่ะปลOอยน้ำ  

                สOวนแหลOงน้ำใต*ดินมีปรมิาณน*อย เพราะแมOน้ำปYงมรีOองน้ำลึกมาก ดึงน้ำได*ดินออกไป 

          ๑.๖ ลักษณะของไม* และปoาไม* เปEนปoาเบญจพรรณ ผลัดใบในฤดูร*อน ปoาเต็งรงั ไม*รัก ไม*มะรามปqอม 

 

๒. ด4านการเมือง/การปกครอง 

          ๒.๑ เขตการบรกิาร   มีพื้นที่รบัผิดชอบ หมูO ๒ บ*านสามเงาบางสOวน หมูO ๓ บ*านจัดสรร หมูO ๔ บ*าน

จัดสรรและหมูO ๕ บ*านทOาปุย บางสOวน แบOงพื้นที่ทั้งหมดเปEน ๑๐ ชุมชน มีพื้นที่รวม ๗.๗ ตารางกิโลเมตร 

(๖๘๑๒.๕ ไรO) 

          ๒.๒ การเลือกต้ัง แบOงเปEน ๒ เขต มีสมาชิกเขตละ ๖ คน 

                - เขต ๑ ชุมชนสามเงาสามัคคี ชุมชนใต*คลอง ชุมชนบ*านใต*ห*วย ชุมชนรOวมใจพัฒนา  

ชุมชนบ*านห*วยบางสOวน 

                - เขต ๒ ชุมชนบ*านห*วยบางสOวน ชุมชนทOาพิมาน ชุมชนบ*านทOาโปoง ชุมชนบ*านใต*รOวมใจสามัคคี 

ชุมชนบ*านเหนือพัฒนา ชุมชนสันประปา 

 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๓ 

 

๓. ประชากร  

          ๓.๑ ข*อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

                ประชากรแยกตามชุมชน ดังน้ี 

ลำดับ ครัวเรือน ครัวเรือน เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม(คน) 

๑ บ*านเหนือพัฒนา ๑๔๖ ๑๙๒ ๒๐๗ ๓๙๙ 

๒ บ*านใต*รOวมใจสามัคคี ๑๒๐ ๑๓๙ ๑๔๔ ๒๘๓ 

๓ สันประปา ๘๒ ๑๑๓ ๑๑๖ ๒๒๙ 

๔ ทOาโปoง ๑๕๐ ๑๗๒ ๑๙๗ ๓๖๙ 

๕ ทOาพิมาน ๑๐๙ ๑๐๙ ๑๖๙ ๒๗๘ 

๖ บ*านห*วย ๑๓๑ ๑๕๒ ๑๗๓ ๓๒๕ 

๗ รOวมใจพัฒนา ๑๕๗ ๑๘๙ ๒๒๒ ๔๑๑ 

๘ ใต*คลอง ๗๗ ๘๑ ๙๖ ๑๗๗ 

๙ ใต*ห*วย ๑๐๔ ๑๐๒ ๑๔๔ ๒๔๖ 

๑๐ สามเงาสามัคคี ๕๘ ๙๐ ๗๙ ๑๖๙ 

รวม ๑,๑๓๔ ๑,๓๓๙ ๑,๕๔๗ ๒,๘๘๖ 

(ข*อมูลความจำเปEนพื้นฐาน ระดับตำบล ปr ๒๕๖๒ ณ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล) 

 

ชOวงอายุ 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน % คน % คน % 

น*อยกวOา ๑ ปrเต็ม ๕ ๐.๑๗ ๖ ๐.๒๐ ๑๑ ๐.๓๗ 

๑ ปr – ๒ ปr ๒ ๐.๐๗ ๑๐ ๐.๓๕ ๑๒ ๐.๔๒ 

๓ ปr – ๕ ปr ๒๓ ๐.๘๐ ๓๑ ๑.๐๗ ๕๔ ๑.๘๗ 

๖ ปr – ๑๒ ปr ๗๔ ๒.๕๖ ๕๘ ๒.๐๑ ๑๓๒ ๔.๕๗ 

๑๓ ปr – ๑๔ ปr ๓๑ ๑.๐๗ ๒๕ ๐.๘๘ ๕๖ ๑.๙๔ 

๑๕ ปr – ๑๘ ปr ๔๙ ๑.๗๐ ๔๙ ๑.๗๐ ๙๘ ๓.๔๐ 

๑๙ ปr – ๒๕ ปr ๑๒๗ ๔.๔๐ ๙๗ ๓.๓๖ ๒๒๔ ๗.๗๖ 

๒๖ ปr – ๔๙ ปr ๔๑๘ ๑๕.๕๐ ๓๘๙ ๑๓.๕๐ ๘๐๗ ๒๘.๐๐ 

๕๐ ปr – ๕๙ ปr ๒๔๑ ๘.๓๕ ๓๒๑ ๑๑.๑๒ ๕๖๒ ๑๙.๔๗ 

๖๐ ปrขึ้นไป ๓๖๘ ๑๒.๗๕ ๕๖๑ ๑๙.๔๔ ๙๒๙ ๓๒.๑๙ 

รวม ๑,๓๓๘ ๔๖.๔๐ ๑,๕๔๗ ๕๓.๖๐ ๒,๘๘๕ ๑๐๐.๐๐ 

(ข*อมูลความจำเปEนพื้นฐาน ระดับตำบล ปr ๒๕๖๒ ณ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล) 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๔ 

๔. สภาพสังคม เปHนสังคมท่ีมีความผูกพันฉันญาติพ่ีน4อง มีการช"วยเหลือเก้ือกูลกันมาโดยตลอด และเปHน

สังคมชนบทก่ึงเมือง ท่ีมีชีวิตเรียบง"าย ประชากรแยกตามชุมชน ดังน้ี 

รายได* รายจOาย ระดับความสุขครัวเรือนแตOละชุมชน 

 ชุมชน ระดับความสขุเฉลี่ย (คะแนน ๑๐) 

๑ บ*านเหนือพัฒนา ๘.๐๓ 

๒ บ*านใต*รOวมใจสามัคค ี ๘.๐๔ 

๓ สันประปา ๘.๐๑ 

๔ ทOาโปoง ๘.๐๓ 

๕ ทOาพิมาน ๘.๐๑ 

๖ บ*านห*วย ๘.๐๒ 

๗ รOวมใจพัฒนา ๘.๐๑ 

๘ ใต*คลอง ๘.๐๓ 

๙ ใต*ห*วย ๘.๐๔ 

๑๐ สามเงาสามัคค ี ๘.๐๒ 

(ข*อมูลความจำเปEนพ้ืนฐาน ระดับตำบล ปr ๒๕๖๒ ณ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลดัเทศบาล) 

 

๕. การบริการพื้นฐาน 

    การปqองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

             ๑. รถดับเพลิง                                              ๑  คัน 

              ๒. รถบรรทุกน้ำอเนกประสงคd                           ๒  คัน      ขนาดความจุ  ๖,๐๐๐ ลิตร/คัน 

              ๓. รถกระเช*า                                              ๑  คัน 

              ๔. เรอืท*องแบน                                            ๒ ลำ 

              ๕. เรอืพายไฟเบอรd                                        ๕ ลำ 

              ๖. ถังดับเพลงิ                                             ๕๕ ถัง 

              ๗. อัตรากำลังผู*ปฏิบัติงาน                               ๔ คน 

              ๘. ในรอบปrทีผ่Oานมามกีารปฏิบัติหน*าที่               ๙๖ ครัง้ 

              ๙. ความเสียหายในรอบปrที่เกิดข้ึน                     ๐ ครั้ง 

              ๑๐. ในรอบปrทีผ่Oานมามกีารฝvกซ*อม                    ๓ ครั้ง 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๕ 

 

 

              ๑๑. วิทยุสื่อสาร 

                    - ชนิด ติดต้ังประจำศูนยdวิทยุ (แมOขOาย)          จำนวน ๑ เครื่อง 

                    - ชนิด มือถือ (ลูกขOาย)                             จำนวน ๒๘ เครื่อง 

               ๑๒. อาสาสมัครปqองกันภัยฝoายพลเรอืน(อปพร.)     จำนวน  ๑๗๓  คน 

การกำจัดขยะมลูฝอย 

               วิธีการจัดเกบ็ขยะและขนขยะมูลฝอย       ทำการจัดเก็บเอง        

                ปริมาณขยะมูลฝอย   ๖   ตัน/วัน 

                รถยนตdบรรทุกขยะมลูฝอย  คันเล็ก ชนิดเปYดข*างเทท*าย    ขนาดความจุ  ๑๒ ลบ.ม 

                รถยนตdบรรทุกขยะมลูฝอย  คันใหญO ชนิดอัดท*าย            ขนาดความจุ  ๒๕ ลบ.ม 

                กำจัดโดยวิธีฝkงกลบ 

                มีที่ดินสำหรับกำจัดขยะ  จำนวน ๒๐ ไรO   ยังไมOได*ใช*ที่ดิน  จำนวน ๑๐ ไรO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๖ 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

    ประเภทจัดลำดับอาชีพ ปr ๒๕๖๒ 

ที่ 
อาชีพ ชาย

(คน) 

ร*อยละ หญิง(คน) ร*อยละ รวม(คน) ร*อยละ 

๑ รับจ*างทั่วไป ๕๘๘ ๒๐.๓๗ ๔๗๙ ๑๖.๖๐ ๑,๐๖๗ ๓๖.๙๗ 

๒ ไมOมีอาชีพ ๒๑๑ ๗.๓๕ ๔๐๒ ๑๓.๙๓ ๖๑๔ ๒๑.๒๘ 

๓ กำลังศึกษา ๒๔๐ ๘.๓๒ ๒๑๕ ๗.๓๕ ๔๕๕ ๑๕.๗๗ 

๔ ค*าขาย ๘๙ ๓.๐๘ ๒๒๐ ๗.๖๒ ๓๐๙ ๑๐.๔๑ 

๕ 
รับราชการ เจ*าหน*าที่ของ

รัฐ 

๗๒ ๒.๔๙ ๑๑๑ ๓.๘๕ ๑๘๓ ๖.๓๔ 

๖ ธุรกิจสOวนตัว ๓๕ ๑.๒๑ ๔๓ ๑.๔๙ ๗๘ ๒.๔๐ 

๗ ทำสวน ๒๐ ๐.๖๙ ๑๖ ๐.๕๕ ๓๖ ๑.๒๕ 

๘ พนักงานรฐัวิสาหกิจ ๓๙ ๑.๓๕ ๑๑ ๐.๓๘ ๕๐ ๑.๗๓ 

๙ ประมง ๒ ๐.๐๗ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๐.๐๗ 

๑๐ ทำไรO ๑๓ ๐.๔๕ ๗ ๐.๒๔ ๒๐ ๐.๖๙ 

๑๑ พนักงานบริษัท ๑๑ ๐.๓๘ ๗ ๐.๒๔ ๑๘ ๐.๖๒ 

๑๒ ทำนา ๒ ๐.๐๗ ๒ ๐.๐๗ ๔ ๐.๑๔ 

๑๓ ปศุสัตวd ๒ ๐.๐๗ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๐.๐๗ 

๑๔ 
อาชีพอื่น(นอกจากที่กลOาว

แล*ว) 

๑๔ ๐.๔๙ ๓๔ ๑.๑๘ ๔๘ ๑.๖๖ 

 (ข*อมูลความจำเปEนพื้นฐาน ระดับตำบล ปr ๒๕๖๒ ณ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล) 

 

 

 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๗ 

 

รายได4 รายจ"าย แต"ละชุมชน 

 ชุมชน รายได*เฉลี่ย (บาทตOอปr) รายจOายเฉลี่ย (บาทตOอปr) 

๑ บ*านเหนือพัฒนา ๑๓๖,๖๓๒ ๘๙,๕๗๕ 

๒ บ*านใต*รOวมใจสามัคคี ๑๗๖,๐๔๔ ๑๑๙,๖๒๔ 

๓ สันประปา ๑๖๖,๑๓๔ ๗๑,๒๓๘ 

๔ ทOาโปoง ๒๐๘,๖๐๕ ๑๐๔,๐๑๕ 

๕ ทOาพิมาน ๒๓๓,๙๖๘ ๑๐๔,๖๙๑ 

๖ บ*านห*วย ๒๑๐,๖๘๖ ๑๐๗,๙๒๖ 

๗ รOวมใจพฒันา ๒๓๓,๑๓๗ ๑๗๓,๖๓๑ 

๘ ใต*คลอง ๑๖๖,๖๖๕ ๙๘,๖๐๙ 

๙ ใต*ห*วย ๑๗๙,๓๒๓ ๑๑๓,๒๓๖ 

๑๐ สามเงาสามัคคี ๑๗๒,๖๖๕ ๘๗,๐๖๒ 

               (ข*อมูลความจำเปEนพื้นฐาน ระดับตำบล ปr ๒๕๖๒ ณ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล) 

 

              

               การศึกษา  ศูนยYพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา จำนวนเด็กแยกเปHนชาย ๓๒ คน หญิง 

๓๒ คน รวม ๖๔ คน    

 

              การป\องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

             ๑. รถดับเพลิง                                             ๑  คัน 

              ๒. รถบรรทุกน้ำอเนกประสงคd                          ๒  คัน      ขนาดความจุ  ๖,๐๐๐ ลิตร/คัน 

              ๓. รถกระเช*า                                              ๑  คัน 

              ๔. เรอืท*องแบน                                            ๒ ลำ 

              ๕. เรอืพายไฟเบอรd                                        ๕ ลำ 

              ๖. ถังดับเพลงิ                                             ๕๕ ถัง 

              ๗. อัตรากำลังผู*ปฏิบัติงาน                               ๔ คน 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๘ 

 

              ๘. ในรอบปrทีผ่Oานมามกีารปฏิบัติหน*าที่               ๗๔ ครัง้ 

              ๙. ความเสียหายในรอบปrที่เกิดข้ึน                     ๐ ครั้ง 

              ๑๐. ในรอบปrทีผ่Oานมามกีารฝvกซ*อม                    ๑ ครั้ง 

              ๑๑. วิทยุสื่อสาร 

                    - ชนิด ติดต้ังประจำศูนยdวิทยุ (แมOขOาย)          จำนวน ๑ เครื่อง 

                    - ชนิด มือถือ (ลูกขOาย)                             จำนวน ๒๘ เครื่อง 

               ๑๒. อาสาสมัครปqองกันภัยฝoายพลเรอืน(อปพร.)     จำนวน  ๑๗๓  คน 

             การกำจัดขยะมลูฝอย 

                วิธีการจัดเกบ็ขยะและขนขยะมูลฝอย       ทำการจัดเก็บเอง        

                ปริมาณขยะมูลฝอย   ๖   ตัน/วัน 

                รถยนตdบรรทุกขยะมลูฝอย  คันเล็ก ชนิดเปYดข*างเทท*าย    ขนาดความจุ  ๑๒ ลบ.ม 

                รถยนตdบรรทุกขยะมลูฝอย  คันใหญO ชนิดอัดท*าย            ขนาดความจุ  ๒๕ ลบ.ม 

                กำจัดโดยวิธีฝkงกลบ 

                มีที่ดินสำหรับกำจัดขยะ  จำนวน ๒๐ ไรO   ยังไมOได*ใช*ที่ดิน  จำนวน ๑๐ ไรO 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท4องถ่ิน (ด4านการเกษตร  และแหล"งน้ำ) 

                - กลุOมปลูกผักปลอดสารพิษ ชุมชนใต*ห*วย 

                - กลุOมทำนา ชุมชนรOวมใจพัฒนา  ชุมชนใต*คลอง 

                - สวนลำไย ๒๕ ไรO 

                - แมOน้ำปYงไหลผOานเขตเทศบาล ประมาณ ๖ กโิลเมตร 

๘.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

           งานเดือนห*า   เปEนงานประจำปr เพื่อนมสัการพระเจ*าทันใจสามพี่น*อง  จะจัดบรเิวณวัดชลประทาน

รังสรรคdชOวงเดือนมีนาคม 

            งานสงกรานตd จะมีการแหOหลวงพOอทันใจ รดน้ำดำหัวผู*สงูอายุ  และผู*ที่เคารพนับถือ ชOวงเดือน

เมษายน 

            งานกินฮ*าว  หมูO ๕ เพื่อสืบทอดการพบปะสร*างความสามัคคีของคนในชุมชน จัดในชOวงหลังประเพณี

สงกรานตd สOวนหมูO ๓ และ ๔ จัดชOวงเดือนพฤษภาคม 

            งานนมัสการพระธาตุลอย เปEนงานประจำปr  เพื่อนมัสการพระธาตุลอย และพระเจ*าทันใจสามพี่น*อง 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๙ 

จะจัดบรเิวณวัดชลประทานรังสรรคd  กิจกรรมจะมีการแหOพระผ*าแว*ง(ผ*าทีจ่ะหOมพระธาตุ)  ตานกxวนตีนช*าง  

(ในกxวยจะมี อาหาร เครือ่งใช*ประจำวัน) เพื่อบูชาพระธาตุลอย จัดชOวงเดือนพฤษภาคม 

            วัฒนธรรมพื้นบ*านมี เลOาคOาว จ*อย แทรกในงานนมัสการพระธาตุลอย การสะเดาะเคราะหdชOวงทีม่ี

ผู*ปoวย เพื่อสOงไพร สะเดาะเคราะหd จากการประสบเคราะหdกรรมให*ดีข้ึน 

 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

             ๙.๑ น้ำ 

                    - แหลOงน้ำ มีแมOน้ำปYงไหลผOาน ปริมาณน้ำข้ึนอยูOกับเข่ือนภูมพิลที่จะปลOอยน้ำจากเข่ือน

ตอนลOาง 

             ๙.๒ ปoาไม* 

                    - เปEนปoาติดตOอระหวOางตำบลวังหมัน ตำบลยกกระบัตร มปีoาชุมชน หมูO ๓ , ๔ , ๕ รวมอยูOใน

พื้นที่น้ีด*วย ประมาณ ๒๐๐ ไรO พรรณไม* จะมีไม*เต็ง ไม*รงั ไม*มะขามปqอม ไม*รัก และไม*อื่นๆ ตามลักษณะปoา

ดิบแล*ง 

             ๙.๓ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

                   - แมOน้ำปYง ไมOคOอยมีปลา เพราะผลกระทบจากการปลOอยน้ำ  เปEนชOวงๆ บางวันมีน้ำไหลเช่ียว 

บางวันไมOมีน้ำ ทำให*ไมOมีปลาอาศัย 

                   - ปoาไม*เปEนทีอ่าศัยของอึ่งอOาง  แย*  ชOวงฤดูฝน  เห็ดถอบ  เห็ดไขOหOาน เห็ดโคน ปลายฝนจะมี

มะขามปqอม 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๑๐ 

 

 

               

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๑๑ 

ส"วนท่ี  ๒  ยุทธศาสตรYองคYกรปกครองส"วนท4องถ่ิน 

๑. ความสัมพันธYระหว"างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

๑.๑ แผนยุทธศาสตรYชาติ ๒๐ ปf 
 

การจัดทำแผนพัฒนาท*องถิ่นสี่ปrขององคdการบริหารสOวนตำบลมีความสัมพันธdกับแผน

ยุทธศาสตรdชาติ ๒๐ ปr  โดยมุOงเน*นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูOความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย

แผนยุทธศาสตรdชาติ ๒๐ ปr ของประเทศไทยกำลังอยูOระหวOางการการเสนอรOางกรอบยุทธศาสตรdชาติตOอที่

ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตรdชาติ ซึ่งขณะน้ีอยูOระหวOางการดำเนินการปรับปรุงรOางกรอบยุทธศาสตรd

ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำรOางยุทธศาสตรdชาติ  โดยรOางกรอบยุทธศาสตรdชาติ  ๒๐ ปr (พ.ศ. 

๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยOอได* ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๑๒ 

๑) ความเปHนมา 

คณะรัฐมนตรีได*มีมติเมื ่อวันที ่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให*ม ีการจัดต้ัง

คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรdชาติ มีอำนาจหน*าที่ในการจัดทารOางยุทธศาสตรdชาติระยะ ๒๐ ปr เพื่อใช*ในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูOความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน และให*เสนอรOางยุทธศาสตรdชาติระยะ ๒๐ ปr ให*

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให*ความเห็นชอบเพื่อใช*เปEนกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปr ๒๕๕๘ 

- ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปr ๒๕๖๐ เปEนต*นไป) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรdชาติได*

แตOงต้ังคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได*แกO 

                             (๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตรdและกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทำรOางกรอบ

ยุทธศาสตรdชาติระยะ ๒๐ ปr และ  

                             (๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทา

รOางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต*ยุทธศาสตรdชาติระยะ ๒๐ ปr 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรdและกรอบการปฏิรูปได*ดำเนินการยกรOางกรอบ

ยุทธศาสตรdชาติระยะ ๒๐ ปr ตามแนวทางที ่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได*ม ีการนำความคิดเห็นและ

ข*อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำยุทธศาสตรdชาติที่มาจากหลายภาคสOวน ได*แกOภาคราชการ ภาคเอกชน ภาค

การเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได*พิจารณานำข*อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหOงชาติ และความคิดเห็นจากภาค

ประชาชนมาเปEนข*อมูลในการยกรOางยุทธศาสตรdชาติด*วย และได*นำเสนอรOางกรอบยุทธศาสตรdชาติระยะ ๒๐ ปr 

ตOอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรdชาติ ซึ่งขณะนี้อยู OระหวOางการดาเนินการปรับปรุงรOางกรอบ

ยุทธศาสตรdชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรdชาติ 

ในการดำเนินการข้ันตOอไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรdชาติจะนำเสนอรOางกรอบ

ยุทธศาสตรdชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได*มีการรับฟkงความคิดเห็นจากประชาชน 

กOอนที่จะนำเสนอตOอสภานิติบัญญัติแหOงชาติให*ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรdชาติมาใช*เปEนกรอบในการกา

หนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปEนชOวงเวลาของการประกาศใช*แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหOงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากน้ีหนOวยงานตOางๆ จะได*

นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหOงชาติ ซึ่งเปEนแผนระยะ ๕ ปr มาถOายทอดลงสูOแผนปฏิบัติการระดับ

กระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวOางที่กลไกการจดัทำยุทธศาสตรdชาติตามรOางรัฐธรรมนูญฉบับใหมOอยูO

ระหวOางการดำเนินการ ซึ่งคาดวOาจะดำเนินการแล*วเสรจ็ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 การกำหนดให*มี “ยุทธศาสตรdชาติ” เพื่อเปEนยุทธศาสตรdในการพัฒนาประเทศใน

ระยะยาว พร*อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผOนดินในการขับเคลื่อน



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๑๓ 

ยุทธศาสตรdให*สามารถนำไปสูOการปฏิบัติอยOางจริงจังจะชOวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสOวน

และนานาประเทศไทยให*หลุดพ*นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปkญหาที่เกิดข้ึนในปkจจุบัน ทั้งปkญหาทาง

เศรษฐกิจ ปkญหาความเหลื่อมล้ำ ปkญหาการทุจริตคอรdรัปช่ัน และปkญหาความขัดแย*งในสังคม รวมถึงสามารถ

รับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผOานประเทศ

ไทยไปพร*อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนdใหมOของโลกได*ซึ่งจะทำให*ประเทศไทยยังคงรกัษาบทบาทสำคัญใน

เวทีโลก สามารถดำรงรักษาความเปEนชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และคนไทยใน

ประเทศมีความอยู OดีมีสุขอยOาง   ถ*วนหน*ากันสาระสำคัญของยุทธศาสตรdชาติ ซึ ่งคณะกรรมการจัดทำ

ยุทธศาสตรdชาติกำลังดำเนินการยกรOางอยูOในขณะนี้นั้นจะประกอบด*วยวิสัยทัศนdและเปqาหมายของชาติที่คน

ไทยทุกคนต*องการบรรลุรOวมกันรวมทั้งนโยบายแหOงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปEนแนวทาง ทิศทางและ

วิธีการที่ทุกองคdกรและคนไทยทุกคนต*องมุOงดำเนินการไปพร*อมกันอยOางประสานสอดคล*อง เพื่อให*บรรลุซึ่งสิ่ง

ที่คนไทยทุกคนต*องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน   ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแหOงชาติ อัน

ได*แกO การเมืองภายในประเทศ การเมืองตOางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรdและ

เทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

          

๒) วิสัยทัศนY         

  วิสัยทัศนd “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปHนประเทศพัฒนาแล4ว ด4วยการ

พัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปEนคติพจนdประจําชาติวOา “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ทั้งน้ี

วิสัยทัศนd   ดังกลOาวจะต*องสนองตอบตOอผลประโยชนdแหOงชาติ อันได*แกO การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ

แหOงเขตอํานาจรัฐ การ ดํารงอยูOอยOางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูOอยOางมั่นคงของชาติ 

และประชาชนจาก ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูOรOวมกันในชาติอยOางสันติสุขเปEนปรึกแผOน มีความมั่นคงทาง

สังคมทOามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปEนมนุษยd ความเจริญเติบโตของชาติ ความ

เปEนธรรมและความอยูOดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล*อม ความมั่นคง

ทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนdของชาติภายใต*การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

แวดล*อมระหวOางประเทศและการอยูOรOวมกันอยOางสันติประสานสอดคล*องกัน ด*านความมั่นคงในประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลกอยOางมีเกียรติและศักด์ิศรีไมOเปEนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่ม ี

ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด*อยกวOา     

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓) แผนยุทธศาสตรYชาติ ๒๐ ปf      
    

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนdและทาให*ประเทศไทยพัฒนาไปสูOอนาคตที่พึงประสงคdน้ัน  

จำเปEนจะต*องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตรdการพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของ  

ทุกภาคสOวนให*ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน จึงจำเปEนจะต*องกำหนดยุทธศาสตรdชาติในระยะยาว        

เพื่อถOายทอดแนวทางการพัฒนาสูOการปฏิบัติในแตOละชOวงเวลาอยOางตOอเนื่องและมี

การบูรณาการ และสร*างความเข*าใจถึงอนาคตของประเทศไทยรOวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสOวน

ในสังคมทั ้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื ่อนการพัฒนาเพื ่อการสร*างและรักษาไว *ซึ่ง

ผลประโยชนdแหOงชาติและบรรลุวิสัยทัศนd     “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืนเปEนประเทศพัฒนาแล*ว 

ด*วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนdประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” เพื่อให*

ประเทศมีขีดความสามารถในการแขOงขัน มีรายได*สูงอยูOในกลุOมประเทศพัฒนาแล*ว คนไทยมีความสุข อยูOดี กิน

ดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปEนธรรม  ซึ่งยุทธศาสตรdชาติที่จะใช*เปEนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 

๒๐ ปr  ดังน้ี           

๑) ยุทธศาสตรYท่ี ๑ ด4านความมั่นคง  

(๑) เสริมสร*างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยdทรงเปEนประมุข         

(๒) ปฏิร ูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั ่นคงทางการเม ือง  

ขจัดคอรdรัปช่ัน สร*างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม       



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๑๖ 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร*อยภายใน ตลอดจนการ

บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝklงทะเล        

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรOวมมือระหวOางประเทศทุกระดับ 

และรักษาดุลยภาพความสัมพันธdกับประเทศมหาอำนาจเพื่อปqองกันและแก*ไขปkญหาความมั่นคงรปูแบบให 

(๕) การพัฒนาเสริมสร*างศักยภาพการผนึกกำลังปqองกันประเทศ  การรักษาความ

สงบเรียบร*อยภายในประเทศสร*างความรOวมมือกับประเทศเพื่อนบ*านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร*อมแหOงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล*อม 

(๗) การปรับกระบวนการการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข*องจากแนวดิ่งสูOแนวระนาบ

มากข้ึน    

๒) ยุทธศาสตรYท่ี ๒ ด4านการสร4างความสามารถในการแข"งขัน 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  สOงเสริมการค*าการลงทุน พัฒนาสูOชาติ

การค*า 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร*างฐานการผลิตเข*มแข็งย่ังยืนและ

สOงเสริมเกษตรกรรายยOอยสูOเกษตรย่ังยืนเปEนมิตรกับสิ่งแวดล*อม 

(๓) การพัฒนา การพัฒนาผู *ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ 

ผู*ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูOสากล 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนยdกลางความเจริญ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร*างพื้นฐาน ด*านการขนสOง ความมั่นคงและพลังงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร*างความเปEนหุ*นสOวน การพัฒนา

กับนานาประเทศสOงเสริมให*ไทยเปEนฐานของการประกอบธุรกจิ ฯลฯ     
    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๑๗ 

๓) ยุทธศาสตรYท่ี ๓  ด4านการพัฒนาและเสริมสร4างศักยภาพคน 

(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชOวงชีวิต 

(๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู*ให*มีคุณภาพเทOาเทียมและทั่วถึง 

(๓) ปลูกฝkงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คOานิยมที่พึงประสงคd 

(๔) การสร *างเสร ิมให*คนมีส ุขภาวะที ่ด ี(๕) การสร *างความอยู Oด ีม ีส ุขของ 

ครอบครัวไทย         

 

๔) ยุทธศาสตรYท่ี ๔ ด4านการสร4างโอกาสความเสมอภาคและเท"าเทียมกันทางสังคม 

(๑) สร*างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสขุภาพ 

(๓) มีสภาพแวดล*อมและนวัตกรรมที่เอื้อตOอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(๔) สร*างความเข*มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข*มแข็งของ

ชุมชน 

(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให*เปEนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

๕) ยุทธศาสตรYที ่ ๕ ด4านการสร4างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที ่เปHนมิตรกับ

สิ่งแวดล4อม 

(๑) จัดระบบอนุรักษd ฟ��นฟูและปqองกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ำให*มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุOมน้ำ เน*นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอยOางบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใช*พลังงานที่เปEนมิตรกับสิ่งแวดล*อม 

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปEนมิตรกับสิ่งแวดล*อม 

(๕) การรOวมลดปkญหาโลกร*อนและปรับตัวให*พร*อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

(๖) การใช*เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรdและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล*อม 
        

 

 

 

 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๑๘ 

๖) ยุทธศาสตรYท่ี ๖ ด4านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร*าง บทบาท ภารกิจของหนOวยงานภาครัฐ ให*มีขนาดที่

เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(๔) การตOอต*านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตOาง ๆ  

(๖) ให*ทันสมัย เปEนธรรมและเปEนสากล  

(๗) พัฒนาระบบการให*บริการประชาชนของหนOวยงานภาครัฐ   

(๘) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได*และรายจOายของภาครัฐ 

 
         

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ ฉบับท่ี ๑๒    
      

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เปEนแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปr (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)    

ซึ่งแปลง ยุทธศาสตรdชาติระยะ ๒๐ ปr (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  สูOการปฏิบัติอยOางเปEนรูปธรรม ดังนั้น ทิศ

ทางการพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  จึงมุOงเตรียมความพร*อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศ

ไทยให*เปEน ประเทศที่พัฒนาแล*ว มีความมั่นคง มั่งค่ังย่ังยืนด*วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยมีกรอบ วิสัยทัศนdและเปqาหมายอนาคตประเทศไทยในปr ๒๕๗๙ ซึ่งกำหนดไว*ในยุทธศาสตรdชาติระยะ ๒๐ 

ปrเปEนกรอบที่แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒  มุOงตอบสนองวัตถุประสงคdและเปqาหมายการพัฒนาที่กำหนดภายใต*

ระยะเวลา ๕ ปr   ตOอจากนี ้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล*อมการพัฒนาทั ้งจากภายนอกและ

ภายในประเทศที่บOงช้ีถึงจุดแข็งและจุดอOอนของประเทศ และการสะท*อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะ

ผลักดันขับเคลื่อนให*การพัฒนาในด*านตOาง ๆ บรรลุผลได*ในระยะเวลา ๕ ปrแรกของยุทธศาสตรdชาติระยะ ๒๐ 

ปrทั้งน้ีโดยได*คำนึงถึงการตOอยอดให*เกิดผลสัมฤทธ์ิอยOางตOอเน่ืองภายใต*แผนพัฒนาฯ ฉบับตOอ ๆ ไป ดังน้ัน การ

พัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกำหนดวัตถุประสงคdและเปqาหมายรวมของการพัฒนาได* 

ดังน้ี 

๑.เพื่อวางรากฐานให*คนไทยเปEนคนที่สมบูรณdมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คOานิยม

ที่ดี มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุOน ตลอดจน เปEนคนเกOงที่มี

ทักษะความรู*ความสามารถและพัฒนาตนเองได*ตOอเน่ืองตลอดชีวิต  



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๑๙ 

๒. เพื่อให*คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมได*รับความเปEนธรรมในการเข*าถึง   

ทรัพยากรและบริการทางสังคมที ่มีคุณภาพ ผู*ด*อยโอกาสได*รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ 

เข*มแข็งพึ่งพาตนเองได* 

๓. เพื่อให*เศรษฐกิจเข*มแข็ง แขOงขันได* มีเสถียรภาพและมีความย่ังยืน สร*างความเข*มแข็ง

ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมOโดยการใช*นวัตกรรมที่เข*มข*นมากขึ้น สร*างความเข*มแข็ง

ของ เศรษฐกิจฐานรากและสร*างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ     

๔. เพื่อรักษาและฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล*อมให*สามารถสนบัสนุน

การ เติบโตที่เปEนมิตรกับสิ่งแวดล*อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

๕. เพื่อให*การบริหารราชการแผOนดินมีประสิทธิภาพ โปรOงใส ทันสมัย และมีการทำงาน 

เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

๖. เพื่อให*มีการกระจายความเจริญไปสูOภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ  

การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมO 

๗. เพื่อผลักดันให*ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตOางๆ ทั้งใน

ระดับ อนุภูมิภาคภูมิภาค และนานาชาติได*อยOางสมบูรณdและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให*ประเทศไทยมีบทบาท

นำและ สร*างสรรคdในด*านการค*า การบริการ และการลงทุนภายใต*กรอบความรOวมมือตOางๆ ทั้งในระดับอนุ

ภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  

เปqาหมายรวมเพื่อให*เปEนไปตามวัตถุประสงคdดังกลOาว ได*กำหนดเปqาหมายรวมการพัฒนา

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด*วย 

(๑.) คนไทยมีคุณลักษณะเปEนคนไทยที่สมบูรณdมีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทดั

ฐาน ที่ดีของสังคมมีความเปEนพลเมืองต่ืนรู* มีความสามารถในการปรับตัวได*อยOางรู*เทOาทันสถานการณd มีความ 

รับผิดชอบและทำประโยชนdตOอสOวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต

ที่พอเพียง และมีความเปEนไทย 

(๒.) ความเหลื่อมล้ำทางด*านรายได*และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ

เข*มแข็ง  ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข*าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี

คุณภาพอยOางทั่วถึง และเปEนธรรมกลุOมที่มีรายได*ต่ำสุดร*อยละ ๔๐ มีรายได*เพิ่มข้ึนอยOางน*อยร*อยละ ๑๕ 

(๓.) ระบบเศรษฐกิจมีความเข*มแข็งและแขOงขันได*โครงสร*างเศรษฐกิจปรบัสูOเศรษฐกิจฐาน 

บริการและดิจิทัล มีผู *ประกอบการรุOนใหมOและเปEนสังคมผู*ประกอบการ ผู *ประกอบการขนาดกลางและ 

ขนาดเล็ก   ที่เข*มแข็งสามารถใช*นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร*างสรรคdคุณคOาสินค*าและบริการ  



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๒๐ 

มีระบบการผลิตและให*บริการจากฐานรายได*เดิมที่มีมูลคOาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ

ฐานความรู* ชั้นสูงใหมOๆ ที่เปEนมิตรกับสิ่งแวดล*อมและชุมชนรวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให*บริการสูO

ภูมิภาคเพื่อ  ลดความเหลื่อมล้ำ   โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร*อยละ ๕ ตOอปr 

และมีปkจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกสd พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตOอการขยายตัวของ

ภาคการผลิตและบริการ 

(๔.) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล*อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปEนมิตรกับ 

สิ่งแวดล*อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ปoาไม*ให*ได*ร*อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ

เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลOอยก�าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสOงไมOน*อยกวOาร*อย

ละ ๗ ภายในปr ๒๕๖๓ เทียบกับการปลOอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสOวนของขยะมูลฝอยที่ได*รับการ

จัดการอยOางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให*อยูOในเกณฑd

มาตรฐาน 

(๕.) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร*างภาพลักษณdดี  

และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติตOอประเทศไทย ความขัดแย*งทางอุดมการณdและความคิดในสังคมลดลง  

ปkญหา อาชญากรรมลดลงปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสOงสินค*าและค*ามนุษยdลดลง 

มีความพร*อมที่ปกปqองประชาชนจากการกOอการร*ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสOวนรOวมในการ 

กำหนดบรรทัดฐานระหวOางประเทศเกิดความเช่ือมโยงการขนสOงโลจิสติกสd หOวงโซOมูลคOาเปEนหุ*นสOวนการพัฒนา

ที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  อัตราการเติบโตของมูลคOาการลงทุนและการสOงออกของไทยในอนุ

ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 

(๖.) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มปีระสิทธิภาพ ทันสมัย โปรOงใส ตรวจสอบได* กระจาย  

อำนาจและมีสOวนรOวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให*บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได*ดีกวOา 

ลดลง  เพิ่มการใช*ระบบดิจิทัลในการให*บริการ ปkญหาคอรdรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคdกร

ปกครองสOวนท*องถิ่นมีอิสระมากขึ้นโดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ

และ อันดับความยากงOายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช*จOายภาครัฐและระบบงบประมาณมี

ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว*างขึ ้น และดัชนีการรับรู*การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที ่มีความรู*

ความสามารถและปรับตัวได*ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๒๑ 

ยุทธศาสตรYพัฒนาประเทศ  มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตรY ดังน้ี 

ยุทธศาสตรdที่ ๑ การเสริมสร*างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยd 

(๑) สOงเสริมให*เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมอง และทักษะทางสังคมที่ เหมาะสม 

(๒) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหd คิดสร*างสรรคd ทักษะการทำงานและการใช*ชีวิตที่พร*อม

เข*าสูOตลาดงาน 

(๓) ลดปkจจัยเสี่ยงด*านสุขภาพและให*ทุกภาคสOวนคำนึงถึงผลกระทบตOอสุขภาพ 

(๔) ผลักดันให*สถาบันทางสังคมมีสOวนรOวมพัฒนาประเทศอยOางเข*มแข็ง 
 

ยุทธศาสตรdที่ ๒ การสร*างความเปEนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

(๑) เพิ่มโอกาสให*กับกลุOมประชากรร*อยละ ๔๐ ที่มี รายได*ต่ำสุดให*เข*าถึงบริการที ่มี

คุณภาพของรัฐ 

(๒) กระจายการให*บริการภาครัฐ ทั ้งด*านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี

คุณภาพให*ครอบคลุมและทั่วถึง 

(๓) การเสริมสร*างชุมชนเข*มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      

ยุทธศาสตรdที่ ๓ การสร*างความเข*มแข็งทางเศรษฐกิจและแขOงขันได*อยOางย่ังยืน 

(๑) ยกระดับการผลิตสินค*าเกษตรและอาหารเข*าสูOระบบมาตรฐาน 

(๒) ตOอยอดความเข*มแข็งของอุตสาหกรรมที ่มีศักยภาพปkจจุบ ันเพื ่อยกระดับไปสูO

อตุสาหกรรมที่ใช*เทคโนโลยีข้ันสูง 

(๓) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 

(๔) เสริมสร*างขีดความสามารถการแขOงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 

(๕) ปรับปรุงแก*ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสOงเสริมการค*าที่เปEนธรรมและอำนวย

ความสะดวกการค*าการลงทุน  

(๖) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน 

ให*สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต*นทุนในการให*บริการ 
 

ยุทธศาสตรdที่ ๔ การเติบโตที่เปEนมิตรกับสิ่งแวดล*อมเพื่อการพัฒนาอยOางย่ังยืน 

(๑) พัฒนาหลักเกณฑdการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 

(๒) เพิ ่มพื ้นที่ปoาเศรษฐกิจเพื่อให*บรรลุเปqาหมายร*อยละ ๑๕ ของพื ้นที ่ประเทศ โดย

สOงเสริม การปลูกไม*มีคOาทางเศรษฐกิจระยะยาว 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๒๒ 

(๓) เรOงรัดให*มีการประกาศใช*รOางพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ และแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ 

(๔) ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปEนพลังงาน 
 

ยุทธศาสตรdที่ ๕ การเสริมสร*างความมั่นคงแหOงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สูOความมั่งค่ัง  

และย่ังยืน 

(๑) ประเทศไทยมีความสัมพันธdและความรOวมมือด*านความมั่นคงในกลุOมประเทศนานา

ประเทศ 

(๒) ปกปqองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยd 

(๓) สังคมมีความสมานฉันทd 

(๔) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต*มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยdสิน 

(๕) ประเทศไทยมีความพร*อมตOอการรับมือภัยคุกคามทางทหาร 

(๖) อันดับความเสี่ยงจากการกOอการร*ายต่ำกวOาอันดับที่ ๒๐ ของโลก 
 

ยุทธศาสตรdที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปqองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

(๑) ปรับปรุงโครงสร*างหนOวยงาน  

(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 

(๓) ปqองกันและปราบปราม 

(๔) ปฏิรูปกฎหมาย 
 

ยุทธศาสตรdที่ ๗ การพัฒนาโครงสร*างพื้นฐานและระบบโลจิสติกสd 

(๑) การพัฒนาโครงสร*างพื้นฐาน คมนาคมขนสOง พัฒนาขนสOงทาง ราง ขนสOงสาธารณะ 

โครงขOายถนนขนสOงทางอากาศ ขนสOงทางน้ำ 

(๒) การพัฒนาระบบโลจิสติกสd พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกสd การอำนวย

ความสะดวกทางการค*า 

(๓) การพัฒนาด*านพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช*พลังงาน การใช*พลังงานทดแทน 

สOงเสริม ไทยเปEนศูนยdกลางพลังงาน 

(๔) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สOงเสริมการใช*เทคโนโลยีดิจิทัล ทางธุรกิจ สร*างความ

มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรd 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๒๓ 

 

ยุทธศาสตรdที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตรd เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

(๑) สOงเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชยdและเชิงสังคมลงทุนวิจัยและพัฒนา

กลุOมเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย เสริมสร*างระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยdสินทางปkญญา 

(๒) พัฒนาให*เปEนผู*ประกอบการทางเทคโนโลยีสOงเสริมการสร*างสรรคdนวัตกรรมด*านการ

ออกแบบและการจัดการธุรกิจ 

(๓) พัฒนาสภาวะแวดล*อมของ วทน. ทั้งด*านบุคลากรโครงสร*างพื้นฐานทางวิทยาศาสตรd

และ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ  
 

ยุทธศาสตรdที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

(๑) ภาคเหนือเปEนฐานเศรษฐกิจมูลคOาสูง 

(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลุดพ*นจากความยากจน สูOเปqาหมายการพึ่งตนเอง 

(๓) ภาคกลางเปEนศูนยdอุตสาหกรรมสีเขียว ชั้นนำศูนยdกลางการผลิตอาหารและสินค*า

เกษตรปลอดภัยได* มาตรฐานโลก และศูนยdรวมการทOองเที่ยวของเอเชีย 

(๔) ภาคใต*เปEนฐานเศรษฐกิจสีเขียว ได*มาตรฐานสากลและแหลOงทOองเที่ยวระดับโลก 

(๕) พัฒนาสภาพแวดล*อมเมืองศูนยdกลางของจังหวัด ให*เปEนเมืองนOาอยู O เอื ้อตOอการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๖) พัฒนาฟ��นฟูพื้นที่บริเวณชายฝklงทะเลตะวันออก เปEนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก 

ของประเทศที่ขยายตัวมีสมดุล 

(๗) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมOบริเวณชายแดนเปEนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ

เพื่อนบ*าน 

ยุทธศาสตรdที่ ๑๐ ความรOวมมือระหวOางประเทศเพื่อการพัฒนา 

(๑) การพัฒนาความเช่ือมโยงในด*านตOาง ๆ 

(๒) สOงเสริมให*ไทยเปEนฐาน ของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 

(๓) การสOงเสริมการลงทุนไทยในตOางประเทศ 

(๔) การสร*างความเปEนหุ*นสOวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา

ประเทศ 

 
 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๒๔ 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ"มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 ๑.๓.๑ กรอบยุทธศาสตรYการพัฒนาภาค 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผOนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ

มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให*จังหวัดและกลุOมจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุOมจังหวัดให*สอดคล*อง

กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหOงชาติ และตอบสนองความต*องการของประชาชนในท*องถ่ิน 

สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหOงชาติ (สศช.) จึงได*จัดทำกรอบยุทธศาสตรdการพัฒนาภาคที่ยึด

กระบวนการมีสOวนรOวมของทุกภาคสOวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคข้ึน  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุOมจังหวัด

ให*สามารถใช*เปEนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุOมจังหวัด 

 ๑. แนวคิดและหลักการ 

 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให*เกิดการพัฒนาที่สมดุล เปEนธรรม

และ มีภูมิคุ*มกันตOอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูOกับกับ

แนวคิด “การพัฒนาแบบองคdรวม” ที่ยึดคน ผลประโยชนdของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตรdพระราชทาน 

เข*าใจ เข*าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีสOวนรOวมของทกุภาคภาคีการพัฒนาและหลกัธรรมาภิบาล  เพื่อให*สังคม

สมานฉันทdและอยูOเย็นเปEนสุขรOวมกัน 

 ๑.๒  หลักการมุOงสร*างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติตOางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ

แผOนดิน เพื่อสร*างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล*องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 

  (๑)   กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 

(2) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตรdการพัฒนาภาคให*สอดคล*องกับศักยภาพและโอกาสของ

พื้นที่ 

 

 ๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

 ภายใต*กระแสโลกาภิวัตนdที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล*อมภายนอกเปEนปkจจัยสำคัญตOอ

การพัฒนาประเทศเปEนผลให*จำเปEนต*องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลOาวให*เหมาะสม การพัฒนาที่

สมดุล ดังน้ันจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังน้ี 

 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตOางๆ ของประเทศให*เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* เพื่อเปEน

ฐานการพัฒนาด*านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทOองเที ่ยวของภูมิภาค 

โดยเฉพาะ 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๒๕ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที ่เชื ่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 

Economic Corridor) เชOน พื้นที่เขตเศรษฐกิจแมOสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกOน-มุกดาหาร  แนวสะพาน

เศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ-สระแก*ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน

เศรษฐกิจพังงา-กระบี-่สุราษฎรdธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที ่เชื ่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต* (North South Economic 

Corridor) ได*แกO  แนวเศรษฐกิจ   เชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรคd-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ

หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแกOน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุร-ีฉะเชิงเทรา-สระแก*ว-

บุรีรัมยd-มุกดาหาร 

 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวOางประเทศ โดย

เน*นพื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต* และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  

 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกสdและโครงขOายคมนาคมขนสOงเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขOงขันเชิงพื้นที่ เชOน การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนสOงทางน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการ

เช่ือมโยงโครงขOายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชOน พิษณุโลก และขอนแกOน 

 ๒.๔ สร*างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให*

ย่ังยืน ได*แกO พัฒนาแหลOงน้ำให*เพียงพอตOอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล*อมเมืองและแหลOงอุตสาหกรรม และการ

จัดให*มีการจัดการใช*ประโยชนdที่ดินอยOางมีประสิทธิภาพ 

 

Ø แผนพัฒนาภาคเหนือ 

 แผนพัฒนาภาค เปEนแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี สOวนรOวมของทุกภาคสOวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาค

ข้ึน เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุOมจังหวัดให*สามารถ ใช*เปEนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและ

แผนพัฒนากลุOมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหOงชาติ (สศช.) มี

วัตถุประสงคdเพื่อให*เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดย

ประกอบไปด*วย  ยุทธศาสตรdการพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตรdการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตรdการพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตรdการพัฒนาภาคใต*  ซึ่งองคdการบริหารสOวนตำบลวังจันทรdน้ัน

ตั้งอยูOภาคเหนือ การจัดทำแผนพัฒนาท*องถิ่น    ขององคdการบริหารสOวนตำบลวังจันทรdมีความสัมพันธdกับ

แผนพัฒนาภาคเหนือ  ด*านเศรษฐกิจ ด*านการเกษตร  การทOองเที่ยว  การค*าการลงทุน การพัฒนาคนให*มีสุข

ภาวะดีทั้งรOางกาย จิตใจและสติปkญญา  รอบรู*  เทOาทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได*อยOางมีคณุภาพ 

สร*างความมั่นคงด*านอาหาร  แก*ไขปkญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๒๖ 

มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได*อยOางอบอุOน  ฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมให*

สมบูรณd   ซึ่งแผนพัฒนาภาคเหนือมีรายละเอียดสรุปยOอ  ดังน้ี   

 ยุทธศาสตรYการพัฒนาภาคเหนือ 

ยุทธศาสตรYการพัฒนา 

  (๑) ปรับโครงสร*างการผลิตสูOการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับระบบการ

ผลิต ที่สร*างมูลคOาเพิ่มอยOางสมดุล เพื่อคงความเปEนฐานเศรษฐกิจอยOางย่ังยืน เชOน การพัฒนาประสิทธิภาพการ

ผลิตและสร*างมูลคOาเพิ่มให*ผลิตภัณฑdการเกษตร 

  (๒) ยกระดับการค*าและบริการให*ได*มาตรฐาน ทันตOอการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน*นการ

พัฒนาบุคลากร โครงสร*างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกตOาง ๆ เชOน ระบบโลจิสติกสdเพื่อสนับสนุนการค*า 

การพัฒนาแหลOงทOองเที่ยว 

 (๓) พัฒนาเมืองศูนยdกลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเช่ือมโยงในระดับนานาชาติ 

 (๔) พัฒนาคนและสังคมให*พร*อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยูOเย็นเปEนสุขรOวมกัน เชOน 

ด*านสุขภาพ ด*านการศึกษา   แรงงาน  ฯลฯ 

 (๕) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให*มีความเข*มแข็งในการพัฒนาที่นำไปสูOการ

พึ่งตนเองมีภูมิคุ*มกนัตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 (๖) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล*อมอยOางยั่งยืน  เน*นการอนุรักษdฟ��นฟูและใช*

ประโยชนdอยOางสมดุลและเตรียมการปqองกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

 ทิศทางการพัฒนากลุ"มจังหวัดและจังหวัด  

           ให*มีความเช่ือมโยงกับแผนการบรหิารราชการแผOนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๔  ด*านตOาง ๆ ดังน้ี 

 (๑) กลุOมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบเชียงใหมO ลำพูน ลำปาง และแมOฮOองสอน มีทิศทางการ

พัฒนาด*านการฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนาบริการพื้นฐานของเมืองและสิ่งแวดล*อม  พัฒนาโครงขOาย

คมนาคม และสร*างมูลคOาเพิ่มทางภาคการผลิตและบริการบนพื้นฐานของความรู*และวัฒนธรรม ภูมิปkญญา 

 (๒) กลุOมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประกอบด*วย เชียงราย พะเยา แพรOและนOาน มุOงพัฒนาเชียงราย

ให*เปEนประตูการค*า การลงทุน  พัฒนาการเกษตรอินทรียd  พัฒนาการทOองเที่ยวชายแดนและการทOองเที่ยว  

อนุรักษdและสบืสานวัฒนธรรมล*านนาและภูมิปkญญาท*องถ่ินและเรOงฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

 (๓) กลุOมจังหวัดภาคเหนือตอนลOาง ๑ ประกอบด*วย สุโขทัย ตาก เพชรบูรณd อุตรดิตถdและพษิณโุลก 

เน*นการสนับสนุนให*เกิดความมั่นคงด*านทรัพยากรธรรมชาติปoาไม*และน้ำ สร*างมูลคOาเพิ่มการทOองเที่ยวเชิง 

ประวัติศาสตรdและศาสนา การพัฒนาให*เปEนศูนยdกลางการค*า บริการ การขนสOงและการกระจายสินค*า 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๒๗ 

 (๔) กลุOมจังหวัดภาคเหนือตอนลOาง ๒ ประกอบด*วย กำแพงเพชร นครสวรรคd พิจิตรและอุทัยธานี เน*น

พัฒนาข*าวและผลิตภัณฑdแปรรูปการเกษตรอยOางครบวงจร พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากผลผลิต

และวัสดุทางการเกษตร พัฒนาให*เปEนศูนยdกลางการกระจายสินค*า  พัฒนาแหลOงทOองเที่ยวที่มีความโดดเดOน 

และการอนุรักษdทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม 

 

Ø แผนพัฒนากลุ"มจังหวัดภาคเหนือตอนล"าง ๑ 

การจัดทำแผนพฒันาท*องถ่ินสี่ปrขององคdการบรหิารสOวนตำบลวังจันทรdมีความสมัพันธdกับแผนพัฒนา

กลุOมจังหวัดภาคเหนือ ตอนลOาง ๑ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ยุทธศาสตรYกลุ"มจังหวัด 

 วิสัยทัศนYของกลุ"มจังหวัดภาคเหนือตอนล"าง ๑ (พิษณุโลก เพชรบูรณY ตาก สุโขทัย อุตรดิตถY)  

 วิสัยทัศนY    “ศูนยdกลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 

          พันธกิจ 

 ๑. ยกระดับรายได*และกระจายรายได* ควบคูOกับการสร*างสังคมที่มีคุณภาพอยOางย่ังยืน 

 ๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให*เข*มแข็งและมเีสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพและการ

สร*างสรรคd 

          ๓. สร*างความเช่ือมโยงด*านเศรษฐกจิและสงัคมกับกลุOมประเทศเพื่อนบ*าน 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรY 

 ๑.   พัฒนากระบวนการผลิต การบรหิารจัดการ การตลาดสนิค*าเกษตรและสินค*าชุมชน  

 ๒.  พัฒนาโครงขOายการค*า  การลงทุน การบริการ เครือขOายคมนาคมขนสOงสี่แยกอินโดจีนและ

อาเซียน 

 ๓.  พัฒนาการทOองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตรd วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 

 ๔.  บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล*อมอยOางย่ังยืน 

 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๒๘ 

 เป\าประสงคY 

 ๑. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได*มาตรฐาน และมีมูลคOาเพิ่มที่ย่ังยืน 

 ๒. เช่ือมโยงเส*นทางคมนาคมในกลุOมจังหวัด ภูมิภาคและตOางประเทศ เพื่อใช*ศักยภาพแหลOงที่ต้ัง  และ

ความพร*อมของโครงสร*างพื้นฐานเช่ือมโยงกับเศรษฐกจิประเทศเพื่อนบ*าน 

 ๓. พัฒนาการค*าการลงทุนและความรOวมมอืชายแดนไทย - พมOา / ไทย - ลาว 

 ๔. อนุรักษd ฟ��นฟู และพฒันาการทOองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตรd กีฬาและสุขภาพ 

 ๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมอยOางย่ังยืน 

 

 ตัวชี้วัด/ค"าเป\าหมาย 

 ๑. จำนวนกลุOมวิสาหกจิชุมชนที่ได*รบัการถOายทอดความรู* 

 ๒. จำนวนกลุOมผู*ผลิตสินค*าเกษตรปลอดภัยเพิ่มข้ึน 

 ๓. จำนวนผลิตภัณฑdชุมชนที่ได*รบัมาตรฐาน 

 ๔. เส*นทางเช่ือมโยง E –W – E – C  ที่ได*รบัการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

 ๕. จำนวนเครือขOายการค*าการลงทุนที่เช่ือมโยงกบักลุOมประเทศอินโดจีน และประเทศสมาชิกอาเซียน 

 ๖. มูลคOาการค*าชายแดนเพิ่มข้ึน 

          ๗. จำนวนนักทOองเที่ยวเพิม่ข้ึน 

          ๘. รายได*จากการทOองเที่ยวเพิ่มข้ึน 

          ๙. จำนวนแหลOงทOองเที่ยวได*รบัการอนุรักษd ฟ��นฟ ู

          ๑๐. จำนวนหมูOบ*านและชุมชนทีเ่ข*ามามสีOวนรOวมในการอนุรกัษdและจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล*อม 

          ๑๑. จำนวนหมูOบ*าน / ชุมชน ที่ได*รับการพัฒนาองคdความรู*ในการอนุรกัษdและฟ��นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 

          ๑๒. จำนวนเครือขOายหมูOบ*าน / ที่มีการอนุรักษdและฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติอยOางย่ังยืน 

 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๒๙ 

 กลยุทธY 

 ๑. พัฒนาและสOงเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑdโดยใช* 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 ๒. พัฒนาการคมนาคมและระบบ logistics 

 ๓. พัฒนาและสOงเสริมการค*า การตลาด ทั้งภายในและตOางประเทศ 

 ๔. สOงเสรมิการเตรียมความพร*อมรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ( AEC ) 

 ๕. เสรมิสร*างสมรรถนะผู*ประกอบการและการลงทุน 

 ๖. สOงเสรมิ พัฒนา และอนุรักษdการทOองเที่ยว 

 ๗. สOงเสรมิการตลาดเพื่อการทOองเที่ยว 

 ๘. สOงเสรมิและพัฒนาองคdความรู*เพื่อการทOองเที่ยวและบริการ 

 ๙. พัฒนาสิง่อำนวยความสะดวกเพื่อสOงเสรมิการทOองเที่ยว 

 ๑๐.สOงเสริมการใช*ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล*อมเปEนฐานการผลิต / การค*า / การบรกิารอยOางมี

คุณภาพและคุ*มคOา 

 ๑๑. สOงเสริมการใช*องคdความรู*และภูมิปkญญาท*องถ่ิน มีสOวนรOวมในการบรหิารจัดการ 

 ๑๒. พัฒนาประสทิธิภาพการบรหิารจัดการอยOางเปEนระบบ 

 

การจัดทำแผนพัฒนาท4องถิ ่น ๕ ปf (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )ของเทศบาลตำบลสามเงามี

ความสัมพันธYกับแผนพัฒนากลุ"มจังหวัดภาคเหนือตอนล"าง ๑ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

Ø แผนพัฒนาจังหวัดตาก 

ยุทธศาสตรYการพัฒนาจังหวัดตาก 

ยุทธศาสตรYการพัฒนากลุ"มจังหวัดภาคเหนือตอนล"าง ๑ 

ประกอบด*วยจงัหวัดภาคเหนือตอนลOาง กลุOมที๑่ (จงัหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถdและ 

เพชรบรูณd) 

วิสัยทัศนY “ศูนยdกลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๓๐ 

เป\าประสงคYของกลุ"มจังหวัด (Goals) 
 

               ๑. มีการเช่ือมโยงเส*นคมนาคมในกลุOมจงัหวัด ภูมิภาค และตOางประเทศ 

เพื่อใช*ศักยภาพแหลOงที่ต้ังและความพร*อมของโครงสร*างบรกิารพื้นฐานทีม่ีอยูOสร*างฐานเศรษฐกิจใหมO 

เช่ืองโยงเศรษฐกจิกบันานาชาติ 

               ๒. มีการพัฒนาและอนุรักษdเช่ือมโยงแหลOงทOองเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตรdรOวมยุค 

รวมท้ังการพฒันาระบบข*อมูลแหลOงทOองเที่ยวของกลุOมจงัหวัด เพื่อเปEนฐานในการสร*างรายได*ทั้งด*านการ  

ทOองเที่ยวและหัตถอุตสาหกรรม 

               ๓. เปEนศูนยdข*อมูลศูนยdฝvกอบรมและศูนยdการวิจัยและพฒันาเพื่อสร*างศักยภาพการผลิต 

ของพื้นที่และทรัพยากรมนุษยdนํามาสูOการพฒันาที่ย่ังยืน 

               ๔. ปรับปรงุและพัฒนาสถานที่บริการ ระบบบรกิารและสาธารณโภค 

การอนุรกัษdไว*ซึ่งวัฒนธรรมการ  

                ๕.บริการที่ประทับใจรวมทัง้สOงเสรมิมาตรการด*านความปลอดภัยสOงเสริมให*มีการใช* 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบริหารจัดการตลาดกลางสินค*าเกษตรทีเ่ปEนระบบ 

                ๖. เปEนจุดรองรับและประสานการเช่ือมโยงการค*าชายแดน การผลิต การตลาด 

ด*านอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม และการทOองเที่ยว 

                ๗. ปkญหาน้ำทOวมและภัยแล*งได*รับการแก*ไข 

 

ประเด็นยุทธศาสตรYของกลุ"มจังหวัด(Strategies Issues) 

พัฒนาเพือ่เปEนศูนยdกลางบริการสี่แยกอินโดจีนแหOงเศรษฐกจิและการทOองเที่ยว 

ยุทธศาสตรY/กลยุทธYของกลุ"มจังหวัด (Strategies) 

ด*านการค*าชายแดนเช่ือมโยงประเทศสหภาพพมOาและสปป.ลาว 

๑. พฒันาการคมนาคมเครอืขOาย 

๒. สOงเสรมิการทOองเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตรdรOวมยุค 

๓. สOงเสรมิการศึกษาเพื่อพฒันาภูมิภาค 

๔. พฒันาสูOความเปEนเมืองบรกิารและความปลอดภัย 

๕. พฒันากระบวนการผลิต การบรหิารจัดการ และตลาดสนิค*าทางการเกษตร 

๖. สOงเสรมิการค*าชายแดน 

๗. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๓๑ 

          กรอบยุทธศาสตรYการพัฒนาขององคYกรปกครองส"วนท4องถ่ินจังหวัดตาก 

ยุทธศาสตรdการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

๑. ด*านโครงสร*างพ้ืนฐาน ๑.๑ งานด*านคมนาคมและการขนสOง 

๑.๒ งานด*านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้ำ 

       แบบบูรณาการ 

๑.๓ งานด*านผังเมืองและควบคุมอาคาร 

๒.ด*านการวางแผนและการสOงเสริมการ 

   ลงทุนพานิชยกรรมและการทOองเท่ียว 

๒.๑ งานด*านสOงเสริมการลงทุน 

๒.๒ งานด*านสOงเสริมการเกษตร 

๒.๓ งานด*านพานิชยกรรม 

๒.๔ งานด*านการทOองเท่ียว 

๓. ด*านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม  

    และการรักษาความสงบเรียบร*อย 

๓.๑ งานด*านสOงเสริมประชาธิปไตย 

๓.๒ งานด*านการรักษาความยตุิธรรมและกระบวนการยตุิธรรม 

๓.๓ งานด*านปqองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

๓.๔ งานด*านรักษาความสงบเรียบร*อย 

๓.๕ งานด*านยาเสพตดิ 

๔. ด*านสOงเสริมคุณภาพชีวิต ๔.๑ งานด*านสOงเสริมอาชีพ 

๔.๒ งานด*านสวัสดิการสังคม 

๔.๓ งานด*านการศึกษา 

๔.๔ งานด*านสิทธิมนุษยชน 

๔.๕ งานด*านสาธารณสขุ 

๔.๖ งานด*านกีฬา และนันทนาการ 

๕. ด*านศลิปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 

    และภูมิปkญญาท*องถิ่น 

๕.๑ งานด*านสOงเสริมการสืบทอดภูมิปkญญาท*องถิ่น 

๕.๒ การอนุรักษdขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท*องถิ่น รักษาอัตลักษณd 

      ของท*องถิ่น 

๖. ด*านบริหารจัดการและการอนุรักษd 

    ธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม 

๖.๑ งานด*านอนุรักษdทรัพยากรธรรมชาติการคุ*มครองดูแลและ 

      บำรุงรักษาปoาและน้ำ 

๖.๒ งานด*านขยะมูลฝอย 

๗. การบริหารจัดการท่ีด ี ๗.๑ งานด*านบริหารจัดการองคdกรให*ได*มาตรฐาน 

๗.๒ งานด*านสOงเสริมและสนับสนุนให*ประชาชนเข*ามามีสOวนรOวมในการ

พัฒนาท*องถิ่น 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๓๒ 

ยุทธศาสตรYการพัฒนาจังหวัดตาก 

วิสัยทัศนYจังหวัดตาก 

“เมืองนOาอยูOประตูการค*าชายแดน” 

ประเด็นยุทธศาสตรY 

๑. ด*านโครงสร*างพื้นฐาน 

๒. ด*านการวางแผน การสOงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทOองเที่ยว 

๓. ด*านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรกัษาความสงบเรียบร*อย 

๔. ด*านการสOงเสริมคุณภาพชีวิต 

๕. ด*านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิkญญาท*องถ่ิน 

                          ๖.ด*านการบริหารจัดการและอนุรกัษdทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล*อม     

                          ๗. ด*านการบรหิารจัดการที่ดี 

 

ยุทธศาสตรYการพัฒนาอําเภอสามเงา 

วิสัยทัศนYอําเภอสามเงา : เมอืงนOาอยูOสูOเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตรYท่ี๑ : ด*านการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร*อย 

ประเด็นยุทธศาสตรYท่ี๒ : ด*านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล*อม 

ประเด็นยุทธศาสตรYท่ี๓ : ด*านการพัฒนาผลผลิตภาพทางการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตรYท่ี๔ : ด*านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน      

                               และแก*ไขปkญหาความยากจน 

ประเด็นยุทธศาสตรYท่ี๕ : ด*านการสOงเสริมการทOองเที่ยว สินค*า OTOP และการค*าชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตรYท่ี๖ : ด*านการบรหิารจัดการที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๓๓ 

นโยบายผู4บริหารเทศบาลตําบลสามเงา 

ด4านการพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐาน 

๑) กOอสร*างและปรับปรงุถนน ทางเข*า ทางระบายน*ํา 

๒) ขยายเขตไฟฟqา/ติดต้ัง แสงสวOางสาธารณะ  

 

ด4านการเสริมสร4างเศรษฐกิจชุมชน (แหล"งผลิตอาหารปลอดสารพิษ) 

๑. สOงเสรมิอาชีพของประชาชนในด*านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการ 

    แปรรูปสินค*าทางการเกษตร 

๒. พัฒนาอาชีพของประชาชนและกลุOมอาชีพ 

๓. สร*างความตระหนักและรับผิดชอบระหวOางผู*ผลิตตOอผู*บรโิภค 

 ด4านชุมชนเข4มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ 

  ๑. สOงเสริมคุณภาพชีวิตผู*สูงอายุผู*ด*อยโอกาสทางสังคม 

  ๒. การพัฒนาด*านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท*องถ่ิน 

  ๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยdสิน 

  ๔. การพัฒนาและสOงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

ด4านการพัฒนาด4านสังคมแห"งการเรียนรู4และศูนยYกลางวัฒนธรรม  

  ๑.พัฒนาชOองทางการรบัรู*ขOาวสารของประชาชน 

  ๒. สนับสนุนพฒันาการศึกษาทกุระดับ 

ด4านการบริหารจัดการและอนุรักษYทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม   

๑.สร*างจิตสํานักและความตระหนักของประชาชนตOอการอนุรักษdทรพัยากรธรรมชาติ  

   และสิ่งแวดล*อม 

 ๒. สร*างจิตสํานึกและความรบัผิดชอบตOอสงัคมสOวนรวมของผู*ประกอบการธุรกจิ 

 ๓. ลดปริมาณขยะมลูฝอย และการบําบัดน*ําเสียในชุมชน 

 ๔. ปรับปรุงภูมทิัศนdให*สวยงาม 

ด4านการสาธารณสขุ 

๑. ประชาชนได*รับบริการด*านการสOงเสริมสุขภาพอยOางทั่วถึง    

๒. ประชาชนได*รับการดูแลเอาใจใสOด*านการปqองกันอันเกี่ยวเน่ืองกบัสุขภาพและอนามัย 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๓๔ 

ด4านการเมืองการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 

๑. สOงเสรมิการมสีOวนรOวมของประชาชนและองคdกรให*มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

๒. สOงเสรมิการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคdกรให*มขีีดความสามารถในการพฒันา 

๓. สOงเสรมิและพัฒนาระบบการให*บริการประชาชน 

                 ๔. การจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

 

ด4านการกระจายอํานาจให4แก"ชุมชน และสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 

                 ๑. ภารกิจการจัดการศึกษา 

                 ๒. การปqองกันยาเสพติดและบําบัดผู*ติดยาเสพติด 

                 ๓. การสOงเสรมิสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 

                 ๔. การสOงเสรมิความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยdสินของประชาชน 

                 ๕ สOงเสริมการสร*างโอกาสการเข*าถึงบริการสาธารณะ 

                 ๖.สOงเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรdการพฒันาจังหวัด 

                 ๗.สOงเสริมแนวทางการทํางานตามหลกัธรรมาภิบาล 

                 ๘.สOงเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ*าอยูOหัว 

 
 

๒. ยุทธศาสตรYขององคYกรปกครองส"วนท4องถ่ิน 

วิสัยทัศนYการพัฒนาเทศบาล เพื่อให*การดําเนินงานสอดคล*องตามแนวคิดและหลักการ 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหOงชาติฉบบัที่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๑. การน*อมนําและประยุกตdใช*หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

              ๒. คนเปEนศูนยdกลางการพฒันาอยOางมสีOวนรOวม 

              ๓. การสนับสนุนและสOงเสริมแนวคิดปฏิรปูประเทศ 

              ๔. การพัฒนาสูOความ มั่นคง มัง่ค่ัง ย่ังยืน สังคมอยูOรOวมกันอยOางมีความสุข 
 

ยุทธศาสตรYการพัฒนากลุ"มจังหวัดภาคเหนือล"าง ๑ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  

(พิษณุโลก เพชรบรูณdตาก สุโขทัย อุตรดิตถd) ตามวิสัยทัศนd“ศูนยdกลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 
 

วิสัยทัศนYแผนพัฒนาจังหวัดตาก “เมืองนOาอยูOประตูการค*าชายแดน” 

 

 
 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๓๕ 

ยุทธศาสตรYการพัฒนาองคYกรปกครองส"วนท4องถ่ินในเขตจังหวัดตาก (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 

ตามวิสัยทัศนY 
 

“ท*องถ่ินนOาอยูOเชิดชูธรรมาภิบาล บรกิารประทับใจ” 

โดยนํานโยบายผู*บรหิารและยุทธศาสตรdการพัฒนาทั้งในระดับชาติระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 

และเทศบาลตําบลสามเงาไปสูOการปฏิบัติเทศบาลตําบลสามเงาได*จัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล

ตําบลสามเงาห*าปr (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

เพื่อใช*เปEนเครื่องมือในการกําหนดแนวทางของเทศบาลตําบลสามเงาในชOวงเวลาดังกลOาว 

โดยกําหนดวิสัยทัศนdดังน้ี 
 

“เทศบาลน"าอยู"สู"เศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ย ุทธศาสตรYเทศบาลตําบลสามเงา 
 

๑. ยุทธศาสตรdพัฒนาโครงสร*างพื้นฐาน 

๒. ยุทธศาสตรdพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                       ๓. ยุทธศาสตรdความเข*มแข็งของชุมชน 

                       ๔. ยุทธศาสตรdอนุรักษdศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล*อม 

                       ๕. ยุทธศาสตรdอนุรักษdศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมปิkญญาท*องถ่ิน 

                       ๖. ยุทธศาสตรdบริหารบ*านเมืองที่ดี 

 

เป\าประสงคY 

๑.ประชาชนได*รับบรกิารด*านสาธารณูประโภคสาธารณูปการอยOางทั่วถึง 

๒.ประชาชนมรีายได*สุขภาพแข็งแรง ได*รบัการศึกษา และมคีวามสุข 

๓.ประชาชนมสีOวนรOวมในการพัฒนา ชุมชนมีความเข*มแข็ง 

๔.ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมทีส่มดุลและย่ังยืน 

๕.ใช*ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปkญญาท*องถ่ิน เพื่อการพฒันาท*องถ่ิน 

๖. การบริหารงานมสีOวนรOวม โปรOงใส ตรวจสอบได*และมีความรOวมมือกับหนOวยงาน องคdกรอื่น 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๓๖ 

 

ตัวชี้วัด 

๑. ประชาชนร*อยละ ๘๐ ของครัวเรือนที่ได*รบับริการด*านสาธารณูปโภค  

    และสาธารณูปการอยOางทั่วถึง 

                ๒. ประชาชนร*อยละ ๘๐ ของครัวเรอืนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได*สุขภาพแข็งแรง  

                    ได*รับการศึกษาและมีความสุข 

                ๓. ชุมชนมีสOวนรOวมในการพฒันาชุมชนมีความเข*มแข็ง ๑๐ ชุมชน 

                ๔. ไมOมีการแพรOระบาดของยาเสพติด 

                ๕. มีการดําเนินชีวิตโดยปฏิบัติตามศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปkญญาท*องถ่ิน 

                ๖. มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

ค"าเป\าหมาย 

๑. จํานวนถนน ทOอระบายน้ำ เพิม่ข้ึนไมOน*อยกวOา ๑ แหOง และบคุลากรมีความรู*ด*านผงัเมอืง 

๒. ไฟฟqาสาธารณะครบทุกเส*นทาง และแหลOงน*ําที่เพิ่มข้ึนและได*รับการบํารุงรักษา 

๓. จํานวนครัวเรือนที่มีความสุข 

๔. จํานวนประชากรที่มสีุขภาพแข็งแรง 

๕. ประชาชนมีสOวนรOวมในการจัดทําแผนชุมชน และการจัดกจิกรรมโครงการประเพณีวัฒนธรรม 

๖. ไมOมีการบุกรกุปoาชุมชนและที่สาธารณะ 

๗. มีการคัดแยกขยะและไมOมีขยะในชุมชนตกค*าง 

๘. มีการสOงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทีเ่กี่ยวข*องกบัประเพณีวัฒนธรรม 

และมีการสบืทอดภูมปิkญญาท*องถ่ิน 

๙. บรหิารงานมีประสิทธิภาพประสทิธิผล 

๑๐. มีความรOวมมือกบัหนOวยงานองคdกรอื่น 

 

กลยุทธ 

                 ๑. พัฒนาถนน ทOอระบายน้ำ และผังเมือง 

                 ๒. บริหารจัดการน*ําและไฟฟqา 

                 ๓. ชีวิตดีมีความสุข 

                 ๔. สุขภาพแข็งแรง 

                 ๕. ปqองกันและแก*ไขปkญหาชุมชน 

                 ๖. สOงเสริมการมสีOวนรOวม 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๓๗ 

                 ๗. อนุรักษdทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม  

                 ๘. กําจัดขยะมูลฝอย 

                 ๙. สOงเสริมและอนุรักษdศิลปะศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปkญญาท*องถ่ิน 

                ๑๐. บริหารจัดการองคdกร 

                ๑๑. บูรณาการรOวมกัน 
 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตรY(Positioning) 

ของเทศบาลตําบลสามเงา 

เทศบาลตําบลสามเงา 

มีจุดเดOนและจุดแข็งดังน้ี 

๑. มีทุนทางวัฒนธรรม ที่สบืทอดกันมาจากตําบลบ*านนาเดิม  

๒. มีการอนุรักษdวัฒนธรรม ด้ังเดิมจนถึงทุกวันน้ี 

๓. อุปนิสัยใจคอ มีการเอื้อเฟ��อ เผื่อแผOมีความรักสามัคคี 

๔. เกือบทุกครัวเรือน จะปลูกผัก สวนครัว และตามริมรั้วบ*าน 
 

ฉะน้ัน เทศบาลตําบลสามเงา มีทุนทางสังคมทีท่ําให*สังคมมคีวามสงบ สุข 
จึงกําหนดจุดยืนทาง ยุทธศาสตรd(Positioning) ของเทศบาลตําบลสามเงา 
 

“ถ่ินท่ีอยู"มุ"งสู"สังคมท่ีมีความสขุอย"างยั่งยนื” 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรY 

ยุทธศาสตรYท่ี ๑ พัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐาน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรYจังหวัดตาก : 

ยุทธศาสตรdที ่๑ การพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก*ไขปkญหาความยากจน 

(ในการพฒันาการคมนาคม) และยุทธศาสตรd ที ่๓ การสร*างความเข*มแข็ง 

ให*แกOภาคการเกษตร (ในการพฒันาแหลOงน*ํา) 

 

ยุทธศาสตรYท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรYจังหวัดตาก :  

                      ยุทธศาสตรdที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก*ไขปkญหาความยากจน  

                      และยุทธศาสตรdที ่๓ การสร*างความเข*มแข็งให*แกOภาคการเกษตร 
 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๓๘ 

ยุทธศาสตรYท่ี ๓ สร4างความเข4มแข็งชุมชน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรYจังหวัดตาก :  

                     ยุทธศาสตรdที ่๑ การพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก*ไขปkญหาความยากจน  

                     และยุทธศาสตรdที ่๓ ความมั่นคงชายแดน และ ความสงบเรียบร*อย 

                     ยุทธศาสตรYท่ี ๔ อนุรักษYธรรมชาติและสิง่แวดล4อมมีความเชื่อมโยงกับ  

                                       ยุทธศาสตรYจังหวัดตาก : 

                     ยุทธศาสตรdที ่๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล*อม 

                    ยุทธศาสตรYท่ี ๕ อนุรักษYศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมปิ~ญญาท4องถ่ิน    

                    มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรYจังหวัดตาก : 

                    ยุทธศาสตรdที ่๑ การพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก*ไขปkญหาความยากจน 

                     ยุทธศาสตรYท่ี ๖ บริหารบ4านเมืองท่ีดีมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรYจังหวัดตาก :    

                     ยุทธศาสตรdที ่๖ การบริหารจัดการที่ดี 
 

 

 

๓. การวิเคราะหYเพ่ือการพัฒนาท4องถ่ิน 
 

๔.๑ การวิเคราะหYกรอบการจัดทํายุทธศาสตรYขององคYกรปกครองส"วนท4องถ่ิน 
ท่ีมีป~จจัยและ สถานการณYเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต"อการพัฒนา 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ 

๑. การดําเนินงานโครงสร*างพื้นฐานการคมนาคมถนนลูกรังในชุมชนได*รับการพัฒนาเปEนถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยางประชาชนได*รับความสะดวกสัญจรไปมา ระบบไฟฟqา 

แสงสวOางในชุมชน ระบบทOอระบายน*าริมถนนตลาดจนการสาธารณูปการได*รับการ 

ปรับปรุง และพัฒนาอยOางตOอเนื ่อง ซึ ่งยังคงมีความจําเปEน ที ่จะต*องได*รับการ บูรณะ 

ปรับปรุง ซOอมแซม และดูแลตOอไป 
 

                     ๒.การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลได*สOงเสริมคุณภาพชีวิตทั้งด*านการสงเคราะหd  

                        ผ ู *ส ูงอายุ ผ ู *ป oวยเอดสdคนพิการ การสOงเสริมอาชีพกลุ OมตOางๆ ส Oงเสร ิมการศึกษา  

                        การเลOนกีฬา สถานที่พักผOอนหยOอนใจการปqองกันและควบคุมโรคตOางๆ สOงเสริมกลุOม  

                        ผู*สูงอายุ กลุOมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 

 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๓๙ 

                    ๓. การดําเนินงานการสร*างความเข*มแข็งของชุมชนเทศบาลได*จ ัดสรรงบประมาณ  

                         อุดหนุนโครงการปqองกันและแก*ไขปkญหายาเพติดทั ้งระดับอําเภอและระดับจังหวัด    

                         สนับสนุน สOงเสริม อาสาสมัครปqองกันภัยฝoายพลเรือน (อปพร.) เปEนต*น 

                    ๔. การดําเนินงานการอนุรักษdทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม เทศบาลได*ดําเนินการ  

                        ปลูกต*นไม*ตามโอกาสวันส ําค ัญต Oางๆ รวมทั ้งสนับสนุนกิจกรรมการปล ูกต *นไม*   

                        ของหนOวยงานอื ่นๆ ที ่ได *ร ับการร *องขอ รวมทั ้งวางแผนในการกําจัดขยะมูลฝอย  

                        อยOางเปEนระบบโดยไมOกระทบตOอ สิ่งแวดล*อม 

                    ๕. การดําเนินงานอนุรักษdศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป kญญาท*องถ่ิน  

                        เทศบาลและร O วมก ับช ุ มชน ว ั ด ใน เขต เทศบาล  จ ั ด ง านส O ง เ ส ร ิ มสน ับสนุน  

                        งานประเพณีวัฒนธรรมตOางๆ ที ่ เป Eนวิถีชีว ิตพื ้นบ*าน และประเพณีวัฒนธรรมไทย  

                        อยOางตOอเน่ืองทุกปr 

                    ๖. การดําเนินการบริหารบ*านเมืองที่ดีน้ันทางเทศบาลได*คํานึงถึงการมีสOวนรOวมของประชาชน  

                        ในการพัฒนาเทศบาลโดยมีการจัดประชาคมเมืองทุกปr มีแผนชุมชน และได*พบปะ  

                        ประชาชน ในวันเทศบาลเคลื่อนที่ ประชุมชุมชนอยOางตOอเนื่อง กรณีที่ได*จัดงานรOวมกับ  

                        ชุมชน นั ่นแสดงให*เห ็นวOาเทศบาลได*ให *ความสําคัญกับชุมชน และได* สนับสนุน  

                        การเลือกตั ้งทุก ระดับตั ้งแตOชุมชน ถึงระดับชาติที่สนับสนุนการเลือกตั ้ง สมาชิกสภา  

                        ผ ู*แทนราษฎรและสมาชิกว ุฒ ิสภาเพ ื ่อให * เก ิดความสนใจในการพ ัฒนาท *อง ถ่ิน  

                        พัฒนาประเทศมากข้ึน 
 

 

การวิเคราะหYองคYกร SWOT Analysis 

ความหมายของ SWOT Analysis เปEนการวิเคราะหdสภาพองคdการหรือหนOวยงาน 

ปkจจ ุบ ัน  เพื ่อค*นหาจุดแข็ง จ ุดเดOน จ ุดด*อยหรือส ิ ่งที ่อาจเปEนปkญหาสําคัญในการดําเนินงาน 

สูOสภาพที่ต*องการในอนาคต  SWOT มีตัวยOอที่มีความหมายดังน้ี 

๑. Strengths จุดแข็งหรือข*อได*เปรยีบ  

๒. Weaknesses จุดอOอนหรือข*อเสียเปรียบ  

๓. Opportunities โอกาสที่จะดําเนินการได* 
 

๔. Threats อุปสรรคข*อจํากัดหรือปkจจัยที่คุกคามการดําเนินงาน 

    ขององคdกรหลักการสําคัญของ SWOT คือการวิเคราะหdโดยการ  

    สํารวจจากสภาพการณd ๒ ด*าน คือ 
 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๔๐ 

สภาพการณdภายในและสภาพการณdภายนอก การวิเคราะหdปkจจัยตOางๆ ทั้งภายนอกและภายในองคdกร 

ซึ ่งจะชOวยให*ผู *บริหารขององคdกรทราบถึงการเปลี ่ยนแปลงตOางๆ ที ่เกิดขึ ้นภายในองคdกรทั ้งสิ่งที่ 

ได*เกิดข้ึนแล*วและแนวโน*มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 

 

การประเมินสถานการณYสภาพแวดล4อมภายนอกท่ีเก่ียวข4อง 

ผลการวิเคราะหdปkญหาและความต*องการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสามเงา 

จากการไดทําประชาคมเมือง และใช*ข*อมลูชุมชนความจําเปEนพื้นฐานและแผนชุมชน 

ทั้ง ๑๐ ชุมชน สรุปได*ดังน้ี 

ยุทธศาสตรYโครงสร4างพ้ืนฐาน   

ป~ญหา พ้ืนท่ีเป\าหมาย/กลุ"มเป\าหมาย การคาดการณYแนวโน4มในอนาคต 

ถนน 

- ทุกเส*นทาง - เทศบาลติดต้ังเครื่องหมายจราจร - ขับรถเร็ว 

- ถนนบาง แหOงชํารุด - ถนนสุขาภิบาลสาย ๑ สาย ๘ ปqายบอกทาง 

- ยังมีถนนลกูรงัดินภายในเขตเทศบาล - ถนนสาย ๘ - บูรณะ ปรับปรงุถนน 

- คนนอกพื้นที่ไมOรู*เส*นทางออกจากชุมชน - ทางแยก - ติดต้ังปqายบอกทาง 

- จอดรถกีดขวางทางจราจร - ถนนสุขาภิบาลซอย ๗ สาย ๑ - กําหนดทีจ่อดรถ 

ไฟฟ\า - ถนนทกุเส*นทาง - ติดต้ังไฟฟqาสาธารณะเพิ่ม 

- ไฟฟqาสOองสวOางสาธารณะยังไมOเพียงพอ - ลานเอนกประสงคd  

น4ํา   

- น*ําประปาราคาแพง ใช*รดน*ําต*นไม* - หมูO๓ บ*านจัดสรร - จัดหาแหลOงน*ําดิบเพื่อใช*รดต*นไม* 

ผักสวนครัวไมOเติบโตเทOาที่ควร  และผกัสวนครัว 

- ตลิ่งทรุด - ริมแมOน*ําปYง - จัดหางบประมาณปqองกันตลิง่พัง 

 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๔๑ 

ยุทธศาสตรYพัฒนาคณุภาพชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ป~ญหา พ้ืนที่เป\าหมาย/กลุ"มเป\าหมาย การคาดการณYแนวโน4มในอนาคต 

- วOางงาน ไมOมีรายได* - ประชาชนร*อยละ ๒๐.๖๔ - สOงเสริมการรวมกลุOมประกอบ 

 ไมOมีอาชีพ อาชีพท่ีเหมาะสมกับวัย 

- อาชีพรับจ*างไมOม่ันคง - ประชาชนร*อยละ ๓๔.๑๐ - จัดฝvกอบรมประกอบอาชีพเสริม 

 อาชีพรับจ*างไมOม่ันคง  

- มีโรคไข*เลือดออกบางชOวง - พ้ืนท่ีเสีย่ง - บูรณาการกับโรงพยาบาลกรณี 

  พบผู*ปoวย เทศบาลจะฉีดพOอ 

  สารเคมีกําจัดยงุ 

- พบโรคความดันโลหิตสงู และ - วัยกลางคน ถึงวัยสงูอาย ุ - ให*ความรู*การบริโภคอาหาร ใน 

โรคเบาหวานมาก  ชีวิตประจําวัน 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๔๒ 

ยุทธศาสตรYสร4างความเข4มแข็งของชุมชน 

ป~ญหา พ้ืนท่ีเป\าหมาย/กลุ"มเป\าหมาย การคาดการณYแนวโน4มในอนาคต 

- ไมOมีสถานทีจ่ัดกจิกรรมชุมชน - ๒ ชุมชน - กOอสร*างศาลาอเนกประสงคd 

- สถานที่จัดกิจกรรมชุมชนชํารุด เสียหาย - ๓ ชุมชน - ปรบัปรุง ซOอมแซมศาลา 

   อเนกประสงคd 

- อาชีพรับจ*างไมOมั่นคง - ประชาชนร*อยละ ๓๔.๑๐ - จัดฝvกอบรมประกอบอาชีพเสริม 

 อาชีพรับจ*างไมOมั่นคง  

- การรOวมมือกบั อปพร. ขาดความตOอเน่ือง - สร*างความรOวมมอืกับ อปพร. 

- 

กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบ 

- พบโรคความดันโลหิตสูง และ   เกี่ยวกับการจOายคOาตอบแทนให*กับ 

โรคเบาหวานมาก - วัยกลางคน ถึงวัยสูงอายุ อปพร. ที่อปท.สัง่ใช* 

- การบริหารงานชุมชนบางชุมชนขาดความ - ๙ ชุมชน - ทําความเข*าใจกบัชุมชน และ 

ตOอเน่ือง   กระจายการมีสOวนรOวมในการ 

   พัฒนาให*ชุมชนมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๔๓ 

 

ยุทธศาสตรYอนุรักษYทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม 

ป~ญหา พ้ืนท่ีเป\าหมาย/กลุ"มเป\าหมาย การคาดการณYแนวโน4มในอนาคต 

- น*ําภายในทOอระบายน*ําเนOาเสีย - ทําความเข*าใจกบัร*านค*า - ให*ทุกครัวเรือนท่ีจะปลOอยน*ําให*มีบOอ 

 บ*านเรอืนประชาชนที่ปลOอยน*ํา ดักไขมันกOอนปลOอยน*ําเสียลงสูOทOอ 

 เสียลงสูOทOอระบายน*ําสาธารณะ ระบายน*ํา 

- แหลOงทOองเที่ยวพทัยา ๒ - แหลOงทOองเที่ยวในชุมชน - จัดทําสวนสาธารณะรมิแมOน*ําปYง 

- ขยะ - คัดแยกขยะ เพือ่ลดปริมาณขยะ - จัดหาและบริหารจัดการขยะที่ไมOม ี

  ผลกระทบกบัสิง่แวดล*อม 

- การบกุรกุที่สาธารณะ - ริมแมOน*ําปYง - ทําความเข*าใจในการใช*ทีส่าธารณะ 

 

 

ยุทธศาสตรYอนุรักษYศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป~ญญาท4องถ่ิน 

ป~ญหา พ้ืนท่ีเป\าหมาย/กลุ"มเป\าหมาย การคาดการณYแนวโน4มในอนาคต 

- ไมOมีคนสืบทอด วัฒนธรรม ภูมิปkญญาท*องถ่ิน - เลOาคOาว จ*อย ซอ สูOขวัญ - ทําความเข*าใจกบัชุมชนให*คนใน 

 สะเดาะเคราะหdยาสมันไพร ชุมชนได*รับการสืบทอด 

- วัฒนธรรมตะวันตกเข*ามามีอิทธิพลตOอสังคม 

- การแตOงกาย 

การใช*อินเตอรdเน็ต - สOงเสริม อนุรักษdฟ��นฟูประเพณี 

 เกมสd วัฒนธรรม ตามโอกาส 

 

 

 

 

   



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๔๔ 

ยุทธศาสตรYบริหารบ4านเมืองท่ีดี 

   

ป~ญหา พ้ืนท่ีเป\าหมาย/กลุ"มเป\าหมาย การคาดการณYแนวโน4มในอนาคต 

- ขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงาน - เครื่องพOนหมอกควัน - จัดซื้อหา หรือซOอมแซมให*ใช*การได* 

- เครื่องมือชํารุดบOอย - เลื่อยยนตd - ซOอมแซมให*ใช*การได* 

- งบประมาณมีน*อย - งบประมาณด*านการพฒันา - จัดหารายได*เพิ่มข้ึน 

 ท*องถ่ินมีน*อย  

 

 

การวิเคราะหYศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในป~จจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 

การวิเคราะหdศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท*องถ่ินในปkจจุบันเปEนการประเมินโดยการ

วิเคราะหdถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข*อจํากัดอันเปEนสภาวะแวดล*อมภายนอก ที่มีผลตOอการ 

พัฒนาด*านตOางๆของท*องถ่ินรวมทั้งการวิเคราะหdจุดแข็ง จุดอOอนของท*องถ่ิน อันเปEนสภาวะแวดล*อม 

ภายในของท*องถิ่น ซึ ่งทั้งหมดเปEนการประเมินสถานภาพของท*องถิ่นในปkจจุบัน โดยใช*เทคนิค 

SWOT Analysis การพิจารณาถึงปkจจัยภายใน ได*แกO 

                                จุดแข็ง(Strenght - S)  

                                จุดอOอน (Weak - W) 

                                ปkจจัยภายนอกได*แกOโอกาส (Opportunity - O)  

                                อุปสรรค (Threat - T) 

 

 

 

 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๔๕ 

การวิเคราะหYสภาพแวดล4อมภายในและภายนอก เทศบาลตําบลสามเงา  

ยุทธศาสตรYการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ"อน/อุปสรรค 

พัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐาน จุดแข็ง จุดอ"อน 

 -มีโครงขOายคมนาคมท่ีเช่ือมตOอได*ตลอด - ถนนมสีาย ซอยมาก ผู*ใช*เส*นทางขับ 

 ในเขตเทศบาล ข้ีด*วยความเร็ว 

 - มีแมOน*ําปYงไหลผOานเขตเทศบาล - คนนอกพื้นที่ไมOรู*จักทางออกชุมชน 

 โอกาส เพราะมีถนน สาย ซอย มาก 

 - การเข*าสูOประชาคมอาเซียนทําให* - น*ําที่ถูกปลOอยจากเข่ือนไหลแรง 

 รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาโครง สร*าง และเร็ว ทําให*เกิดรOองน*ําลึกไปมากจาก 

 พื้นฐานมากข้ึน ระดับเดิม ทําให*น*ําใต*ดินเหือดหายไปด*วย 

  อุปสรรค 

  - สภาวะการณdทางเศรษฐกิจใน 

  ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคสOงผลตOอการ 

  พัฒนาท*องถ่ิน 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๔๖ 

พัฒนาคณุภาพชีวิต จุดแข็ง จุดอ"อน 

 - มีงบประมาณในการสOงเสริมอาชีพ - ประชาชนยังขาดการรวมกลุOมอาชีพ 

 - การจัดการศึกษาปฐมวัยเปEนไปตาม สOวนมากจะทําตามลําพัง 

 มาตรฐาน - ครูผู*ดูแลเด็กขาดการฝvกอบรมตาม 

 - มีงบประมาณในการปqองกันควบคุม โครงการของกรมสOงเสริมการปกครอง 

 โรคติดตOอ ท*องถ่ิน 

 โอกาส อุปสรรค 

 - รัฐบาลมีนโยบายการแก*ไขปkญหา - สภาวการณdภัยแล*งทําให*ประชาชน 

 ความยากจน การศึกษา สาธารณสุข ท*อแท*ในการประกอบอาชีพ พืชที่ปลกูไว* 

  แห*งตาย ขาดน*ํา 

 

การสร4างความเข4มแข็ง จุดแข็ง จุดอ"อน 

ชุมชน - มีกล*องวงจรปYด เฝqาระวังภัยตาม - การประสานความรOวมมอืระหวOาง 

 จุดสําคัญ เทศบาลกับชุมชนและอปพร. 

 - การประธานชุมชน คณะกรรมการ ขาดเปEนบางชOวงไมOต*อเน่ือง 

 ชุมชน มีอปพร.  

 โอกาส อุปสรรค 

 - รัฐบาลมีนโยบายสOงเสรมิการมีสOวน - สภาวการณdการเมืองยังไมOชัดเจนใน 

 รOวมในการพฒันาท*องถ่ิน โดยผOาน กระบวนการประชาธิปไตย ทําให*ชุมชน 

 กระบวนการจัดทําแผนพฒันาท*องถ่ิน ยังเฝqารอรัฐธรรมนูญที่จะกําหนดทิศ 

  ทางการพัฒนาประเทศ 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๔๗ 

อนุรักษYธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล4อม 

จุดแข็ง จุดอ"อน 

 - มีแมOน*ําปYงไหลผOาน - แมOน*ําปYงเปEนรOองลึก เมื่อเข่ือนหยุด 

 - การปoาชุมชน ปลOอยน*ํา ทําให*น*ําใต*ดินแห*งไปด*วย 

 โอกาส อุปสรรค 

 - การอนุรักษdปoา และการรักษาแมOน*ํา - การปลOอยน*ําของเข่ือน น*ําไหลแรง 

 ปYงให*สะอาด เปEนนโยบายสําคัญของ มาก 

 รัฐบาล ทําให*องคdกรปกครองสOวนท*องถ่ิน - ปoาชุมชนเปEนปoาเบ็ญจพรรณแล*ง ทํา 

 และหนOวยงานที่เกี่ยวข*องชOวยกันดูแล ให*เกิดไฟไหม*ปoาทกุปr 

 รักษา  

 

ส"งเสริมและอนุรักษYศิลปะ ศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ~ญญา 

ท4องถ่ิน 

จุดแข็ง จุดอ"อน 

 - มีทุนทางวัฒนธรรมดังเดิม - วัฒนธรรม ภูมิปkญญา บางสOวน 

 - มีการอนุรักษdสOงเสริมประเพณี ยังไมOได*รับการถOายทอดให*รุOนตOอไป 

 วัฒนธรรม  

 โอกาส อุปสรรค 

 - หนOวยงานอื่น ให*การสOงเสรมิ - การหลั่งไหลของวัฒนธรรม 

 วัฒนธรรมอันดีของท*องถ่ิน ตะวันตก ทําให*สังคมมีการปรับตัว 

  วิถีชีวิตใช*ระบบทุนนิยมมากข้ึน ทําให* 

  สังคมอาจจะขาดความเอื้ออาทร 

 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๔๘ 

บริหารบ4านเมืองท่ีดี จุดแข็ง จุดอ"อน 

 - มีบริการสาธารณะ เปEนไปตาม - มีความลOาช*าในการบริการ 

 ระบบ สาธารณะในบางเรือ่ง ที่ระเบียบฯ 

 - มีความรOวมมือกับหนOวยงานอื่น กฎหมายไมOได*เปYดกว*างไว* 

 เพื่อพฒันาท*องถ่ิน  

 โอกาส อุปสรรค 

 - รัฐบาลได*เน*นการมีสOวนรOวมของ - รัฐธรรมนูญยงไมOประกาศใช* ั

 ประชาชนในการบรหิารจัดการ อาจจะทําให*การสร*างการมสีOวนรOวม 

 บ*านเมืองที่ดีอาจจะทําให*ประชาชน ของประชาชนลOาช*า 

 มีสOวนรOวมมากข้ึน  

 



แผนพฒันาทอ้งถิ.น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) เทศบาลตาํบลสามเงา 

 

 
แผนผังยุทธศาสตร0 

เทศบาลน4าอยู4สู4เศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศน0 

พันธกิจ 

เป@าประสงค0 

ยุทธศาสตร0 

พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ใหI

ไดIมาตรฐานและ

ทั่วถึง 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชน  

อยู4ทีมีสุข 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย0สินและ

มีส4วนร4วมในการ

พัฒนา 

ส่ิงแวดลIอมและ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

ที่ไดIรับการดูแล 

ส4งเสริมและ

อนุรักษ0วัฒนธรรม 

ศาสนา ประเพณี

และภูมิปRญญา

ทIองถิ่น 

บริหารองค0กรใหIมี

ความโปร4งใส 

และมีความ

ร4วมมือกับ

หน4วยงานองค0กร

อ่ืน 

การสัญจรสะดวก

มีไฟฟ@าอย4างทั่วถึง 

น้ำไม4ท4วมขัง 

ประชาชนมีรายไดI 

ร4างกายแข็งแรง 

ไดIรับการศึกษา 

และมีความสุข 

ประชาชนมีส4วน

ร4วมในการพัฒนา

ชุมชนมีความ

เขIมแข็ง 

ชุมชนมี

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดลIอม

ที่สมดุลและยั่งยืน 

มีวัฒนธรรม

ประเพณีที่ด ี

อยู4คู4 ชุมชนและมี 

ภูมิปRญญาทIองถิ่น

ที่ควรสืบทอด 

การบริการงานมี

ส4วนร4วม โปร4งใส 

ตรวจสอบไดI 

พัฒนา 

โครงสรIางพื้นฐาน 

พัฒนา 

คุณภาพชีวิต 

สรIางความ 

เขIมเแขง็ 

ของชุมชน 

อนุรักษ0ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลIอม 

อนุรักษ0วัฒนธรรม 

ศาสนา ประเพณี

และภูมิปRญญา

ทIองถิ่น 

 

บริหาร 

บIานเมืองที่ดี 

๔๙  



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตําบลสามเงา

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน หน่วยสนับสนุน

1 โครงสร้างพ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะชุมชน กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

2 พัฒนาคุณภาพชีวิต งบกลาง งบกลาง สํานักปลัด กองสาธารณสุข
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา กองสาธารณสุข

สร้างความเข็มแข็งชุมชน สํานักปลัด กองสาธารณสุข
สังคมสงเคราะห์ สํานักปลัด กองสาธารณสุข

การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษา กองช่าง 

3 การสร้างความเข้มแข็งชุมชน บริการชุมชนและสังคม การรักษาความสงบภายใน สํานักปลัด กองช่าง 

สร้างความเข็มแข็งชุมชน สํานักปลัด กองสาธารณสุข

4 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บริการชุมชนและสังคม การรักษาความสงบภายใน กองการศึกษา กองช่าง

เคหะชุมชน กองช่าง
5 อนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒธรรม ประเพณี บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษา สํานักปลัด

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน กองช่าง , กองคลัง

กองสาธารณสุข

6 บริหารบ้านเมืองที่ดี บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป สํานักปลัด กองคลัง
บริหารชุมชนและสังคม การรักษาความสงบภายใน สํานักปลัด กองช่าง

เคหะและชุมชน กองช่าง สํานักปลัด

ส่วนที่ ๓ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

๕๐ 



                              แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตําบลสามเงา

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

๑.โครงสร้างพ้ืนฐาน

   ๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน  -  - ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐

   ๑.๒ แผนงานอุตสหกรรม

         และการโยธา

๗ ๕,๐๓๕,๐๐๐ ๑๑ ๖,๘๕๕,๐๐๐ ๒๓ ๑๗,๖๘๕,๐๐๐ ๑๖ ๗,๖๘๕,๐๐๐ ๕ ๑,๖๓๕,๐๐๐ ๖๒ ๓๘,๘๙๕,๐๐๐

   ๑.๓ แผนงานการเกษตร  -  - ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐  -  - ๐ ๕๐๐,๐๐๐

รวม ๗ ๕,๐๓๕,๐๐๐ ๑๓ ๗,๒๐๕,๐๐๐ ๒๕ ๑๗,๘๓๕,๐๐๐ ๑๘ ๗,๘๓๕,๐๐๐ ๖ ๑,๖๘๕,๐๐๐ ๖๓ ๓๙,๕๙๕,๐๐๐

๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิต

   ๒.๑ แผนงานงบกลาง ๖ ๙,๓๓๐,๐๐๐ ๖ ๙,๓๓๐,๐๐๐ ๖ ๙,๓๓๐,๐๐๐ ๖ ๙,๓๓๐,๐๐๐ ๖ ๙,๓๓๐,๐๐๐ ๓๐ ๔๖,๖๕๐,๐๐๐

   ๒.๒ แผนงานการศึกษา ๑๐ ๒,๐๒๕,๐๐๐ ๘ ๒,๐๒๕,๐๐๐ ๑๓ ๒,๕๗๕,๐๐๐ ๑๓ ๒,๖๗๕,๐๐๐ ๙ ๑,๕๒๕,๐๐๐ ๕๓ ๑๐,๘๒๕,๐๐๐

   ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข ๑๔ ๕๗๕,๐๐๐ ๑๕ ๕๘๕,๐๐๐ ๑๙ ๖๘๕,๐๐๐ ๑๘ ๔๘๕,๐๐๐ ๑๘ ๔๘๕,๐๐๐ ๘๔ ๒,๘๑๕,๐๐๐

    ๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ๕ ๔๑๐,๐๐๐ ๖ ๑,๐๑๐,๐๐๐ ๖ ๑,๐๑๐,๐๐๐ ๖ ๑,๐๑๐,๐๐๐ ๖ ๑,๐๑๐,๐๐๐ ๒๙ ๔,๔๕๐,๐๐๐

        และนันทนาการ

รวม ๓๕ ๑๒,๓๔๐,๐๐๐ ๓๕ ๑๒,๙๕๐,๐๐๐ ๔๔ ๑๓,๖๐๐,๐๐๐ ๔๓ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓๙ ๑๒,๓๕๐,๐๐๐ ๑๙๖ ๖๔,๗๔๐,๐๐๐

ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

                                                                  แบบ ผ ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๕
๑ 



                              แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตําบลสามเงา

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

๓. สร้างความเข็มแข็งชุมชน

   ๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๔ ๒๔๕,๐๐๐ ๔ ๒๔๕,๐๐๐ ๕ ๕๑๐,๐๐๐ ๕ ๕๑๐,๐๐๐ ๕ ๕๑๐,๐๐๐ ๒๓ ๒,๐๒๐,๐๐๐

   ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

       ชุมชน
๘ ๘๙๐,๐๐๐ ๙ ๑,๖๖๐,๐๐๐ ๑๕ ๓,๒๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๓,๒๒๐,๐๐๐ ๑๔ ๒,๑๒๐,๐๐๐ ๖๑ ๑๑,๑๑๐,๐๐๐

รวม ๑๒ ๑,๑๓๕,๐๐๐ ๑๓ ๑,๙๐๕,๐๐๐ ๒๐ ๓,๗๓๐,๐๐๐ ๒๐ ๓,๗๓๐,๐๐๐ ๑๙ ๒,๖๓๐,๐๐๐ ๘๔ ๑๓,๑๓๐,๐๐๐

๔.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

    และสิ่งแวดล้อม

  ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๕ ๘๓๐,๐๐๐ ๓ ๒๓๐,๐๐๐ ๙ ๑,๔๘๐,๐๐๐ ๙ ๑,๔๘๐,๐๐๐ ๘ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๓๔ ๕,๓๐๐,๐๐๐

  ๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๘ ๓๔๐,๐๐๐

รวม ๖ ๘๘๐,๐๐๐ ๔ ๒๘๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๕๖๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๕๖๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๓๖๐,๐๐๐ ๔๒ ๕,๖๔๐,๐๐๐

๕.อนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม

   ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ๕.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม

      และนันทนาการ ๔ ๔๙๐,๐๐๐ ๔ ๔๙๐,๐๐๐ ๖ ๕๓๐,๐๐๐ ๖ ๕๓๐,๐๐๐ ๖ ๕๓๐,๐๐๐ ๒๖ ๒,๕๗๐,๐๐๐

รวม ๔ ๔๙๐,๐๐๐ ๔ ๔๙๐,๐๐๐ ๖ ๕๓๐,๐๐๐ ๖ ๕๓๐,๐๐๐ ๖ ๕๓๐,๐๐๐ ๒๖ ๒,๕๗๐,๐๐๐

 ๖. บริหารบ้านเมืองท่ีดี

   ๖.๑ แผนงานบริหารบ้านเมืองที่ดี ๑๒ ๒๐,๙๖๐,๐๐๐ ๑๗ ๒๓,๔๘๐,๐๐๐ ๒๐ ๒๓,๓๐๐,๐๐๐ ๑๘ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖ ๒๑,๘๓๐,๐๐๐ ๘๓ ๑๑๒,๕๗๐,๐๐๐

   ๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๕ ๑๐๐,๐๐๐

รวม ๑๓ ๒๐,๙๘๐,๐๐๐ ๑๘ ๒๓,๕๐๐,๐๐๐ ๒๑ ๒๓,๓๒๐,๐๐๐ ๑๙ ๒๓,๐๒๐,๐๐๐ ๑๗ ๒๑,๘๕๐,๐๐๐ ๘๘ ๑๑๒,๖๗๐,๐๐๐

รวม ๗๗ ๔๐,๘๖๐,๐๐๐ ๘๗ ๔๖,๓๓๐,๐๐๐ ๑๒๗ ๖๐,๕๗๕,๐๐๐ ๑๑๗ ๕๐,๑๗๕,๐๐๐ ๙๗ ๔๐,๔๐๕,๐๐๐ ๔๙๙ ๒๓๘,๓๔๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

๕
๒

 



                              แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตําบลสามเงา

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

๑.โครงสร้างพื้นฐาน

   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

รวม ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

๒.พัฒนาคุณภาพชีวิต

   ๒.๑ แผนงานการศึกษา ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๕ ๗,๕๐๐,๐๐๐

   ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข ๒ ๒๗๕,๐๐๐ ๒ ๒๗๕,๐๐๐ ๔ ๓๒๐,๐๐๐ ๔ ๓๒๐,๐๐๐ ๔ ๓๒๐,๐๐๐ ๑๖ ๑,๕๑๐,๐๐๐

   ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๑๐ ๒๐๐,๐๐๐

รวม ๕ ๑,๘๑๕,๐๐๐ ๕ ๑,๘๑๕,๐๐๐ ๗ ๑,๘๖๐,๐๐๐ ๗ ๑,๘๖๐,๐๐๐ ๗ ๑,๘๖๐,๐๐๐ ๓๑ ๙,๒๑๐,๐๐๐

๓.สร้างความเข้มแข็งชุมชน

   ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๕ ๑๓๐,๐๐๐

รวม ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๕ ๑๓๐,๐๐๐

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                                                                   แบบ ผ ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รับวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

๕
๓

 



                              แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตําบลสามเงา

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

๔.ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

  ๔.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรม ๒ ๓๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓๒๐,๐๐๐

รวม ๒ ๓๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓๒๐,๐๐๐

๕.บริหารบ้านเมืองท่ีดี

  ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๕ ๑๓๐,๐๐๐

รวม ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๕ ๑๓๐,๐๐๐

๖.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

    และสิ่งแวดล้อม

  ๖.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน 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

รวมท้ังสิ้น ๑๑ ๒,๓๗๕,๐๐๐ ๙ ๒,๐๕๕,๐๐๐ ๑๒ ๒,๑๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๑๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๑๕๐,๐๐๐ ๕๖ ๑๐,๘๘๐,๐๐๐

ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปียุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๕
๔

 



                              แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตําบลสามเงา

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

๑.โครงสร้างพื้นฐาน

   ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๓ ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๑๙๐,๕๐๐,๐๐๐

   ๑.๑ แผนงานการเกษตร ๐ ๐ ๔ ๕๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔ ๕๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔ ๕๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔ ๕๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖ ๒๐๘,๐๐๐,๐๐๐

รวม ๖ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๗ ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ ๗ ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ ๗ ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ ๗ ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ ๓๑ ๓๙๘,๕๐๐,๐๐๐

๒.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ๒.๑ แผนเคหะและชุมชน ๒ ๑๔,๖๐๐,๐๐๐ ๒ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๒๖๔,๖๐๐,๐๐๐

รวม ๒ ๑๔,๖๐๐,๐๐๐ ๒ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๒๖๔,๖๐๐,๐๐๐

๓.ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

   ๓.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ

๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐

รวม ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐

รวม ๙ ๒๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๑๕๓,๒๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๑๖๓,๒๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๑๖๓,๒๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๑๖๓,๒๐๐,๐๐๐ ๔๙ ๖๖๔,๑๐๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

สําหรับโครงการเกินศักยภาพ

เทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

                                                                  แบบ ผ ๐๑

ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปียุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

๕
๕

 



                                                                                                                                                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา      

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ โครงการติดตั้ง

ไฟส่องสว่าง

ริมถนน

เพื่อให้มีไฟส่อง

สว่างริมถนน

ขยายเขตไฟฟ้า  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ไฟฟ้าสาธารณะ มีไฟส่องสว่าง

กลางคืน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลสามเงา

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนไฟฟ้า ประปา ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชีวัด

(KPI)

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                            แบบ ผ.๐๒

๕
๕

๖ 



                                                                                                                                                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา      

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ โครงการบูรณะถนน

สุขาภิบาล สาย ๑ หมู่ ๕

(ริมนํ้า)

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐  -  - ถนนสุขาภิบาล

สาย ๑

การสัญจร

สะดวกขึ้น

กองช่าง

๒ โครงการก่อสร้างถนน

ข้างบ้าน

นายสมนึก กาละ

ถึงถนน สาย ๘

หมู่ ๔ (เหมือง

สาธารณะ)

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - ก่อสร้งถนน มีทางเล่ียงถึง

สาย  ๘ 

หมู่ ๔

กองช่าง

๓ โครงการโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกทับ

คอนกรีต ถนนสาย 6 

หมู่ 4

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -  - บูรณะถนน การสัญจร

สะดวกขึ้น

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี

๕
๔

 ๕
๗

 



                                                                                                                                                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา      

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๔ โครงการปรับปรุง

ขยายถนนซอย ๓ ถึง

สาย ๖ พร้้อมท่อ

ระบายน้ํา

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 -  - ๓,๐๐๐,๐๐๐  -  - ปรับปรุงถนน การสัญจร

สะดวกขึ้น

กองช่าง

๕ โครงการขยายถนน

คสล. สาย ๕ หมู่ ๔

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  - ขยายถนน

คสล.

การสัญจร

สะดวกขึ้น

กองช่าง

๖ โครงการก่อสร้าง

ถนนคสล. ซอย ๖

หมู่ ๔

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

๗๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ก่อสร้างถนน

คสล.

มีทางเล่ียงถึง

สาย  ๘ 

หมู่ ๔

กองช่าง

๗ โครงการก่อสร้าง/

บูรณะถนนสาย ๘

หมู่ ๓ และหมู่ ๔

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐  -  - ก่อสร้างถนน

คสล.

การสัญจร

สะดวกขึ้น

กองช่าง

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีมา

๕
๘

 



                                                                                                                                                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา      

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๘ โครงการก่อสร้างถนน

จากเทศบาล ไปถึง

ถนนทางเข้าอำเภอ

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ก่อสร้างถนน

คสล.

การสัญจร

สะดวกขึ้น

กองช่าง

๙ โครงการก่อสร้าง/

บูรณะถนนสาย ๖

หมู่ ๓

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐  -  - ก่อสร้างถนน

คสล.

การสัญจร

สะดวกขึ้น

กองช่าง

๑๐ โครงการบูรณะถนน 

คสล.ทางเข้าโรงเรียน

สามเงาวิทยาคม

(ถนนด้านข้างโรงเรียน

อนุบาลบ้านท่าปุย)

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - ปรับปรุงถนน การสัญจร

สะดวกขึ้น

กองช่าง

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน

เชื่อมถนนสุขาภิบาล

ซอย ๗ ถึงถนนซอย ๑ 

(แนวสายไฟฟ้าเขื่อนฯ)

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 - ๔๐๐,๐๐๐  -  -  - ก่อสร้างถนน

คสล.

การสัญจร

สะดวกขึ้น

กองช่าง

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชีวัด

(KPI)

 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีมา
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

๕
๙

 



                                                                                                                                                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา      

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑๒ โครงการสร้างระบบ

ระบายน้ํา สาย ๒ 

หมู่ ๔

แก้ปัญหาน้ำ

ท่วมขัง

แบบแปลนท่ี

กําหนด

 -  - ๑,๕๐๐,๐๐๐  -  - ระบบราง

ระบายน้ํา

น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง

๑๓ โครงการสร้างระบบ

ระบายน้ํา สาย ๓ 

หมู่ ๔

แก้ปัญหาน้ำ

ท่วมขัง

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  - ระบบราง

ระบายน้ํา

น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง

๑๔ โครงการก่อสร้างระบบ

ระบายน้ํา สาย ๔

หมู่ ๓ หมู่ ๔

แก้ปัญหาน้ำ

ท่วมขัง

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐  - ระบบราง

ระบายน้ํา

น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง

๑๕ โครงการก่อสร้าง

ระบบระบายน้ํา สาย ๕

หมู่ ๓ หมู่ ๔

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - ระบบราง

ระบายน้ํา

น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง

 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

๖๐ 



                                                                                                                                                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา      

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑๖ โครงการก่อสร้าง

ระบบระบายน้ํา สาย ๖

หมู่ ๓ หมู่ ๔

แก้ปัญหาน้ำ

ท่วมขัง

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - ระบบราง

ระบายน้ํา

น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง

๑๗ โครงการก่อสร้าง

ระบบระบายน้ํา สาย ๗

หมู่ ๓ หมู่ ๔

แก้ปัญหาน้ำ

ท่วมขัง

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 -  - ๘๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐  - ระบบราง

ระบายน้ํา

น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง

๑๘ โครงการก่อสร้าง

ระบบระบายน้ํา สาย ๘

หมู่ ๓ หมู่ ๔

แก้ปัญหาน้ำ

ท่วมขัง

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 -  - ๘๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐  - ระบบราง

ระบายน้ํา

น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง

๑๙ โครงการก่อสร้างระบบ

ระบายน้ํา สาย ๘

หลังซูปเปอร์มอลล์

แก้ปัญหาน้ำ

ท่วมขัง

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 -  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - ระบบราง

ระบายน้ํา

น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง

 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

๖๑ 



                                                                                                                                                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา      

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๒๐ โครงการก่อสร้างระบบ

ระบายนํ้าเชื่อมกัน 

สาย ๖

แก้ปัญหาน้ำ

ท่วมขัง

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ระบบราง

ระบายน้ํา

น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง

๒๑ โครงการก่อสร้างระบบ

ระบายนํ้าเชื่อมกัน 

สาย ๗

แก้ปัญหาน้ำ

ท่วมขัง

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ระบบราง

ระบายน้ํา

น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง

๒๒ โครงการก่อสร้างระบบ

ระบายนํ้าเชื่อมกัน 

สาย ๘

แก้ปัญหาน้ำ

ท่วมขัง

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระบบราง

ระบายน้ํา

น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง

๒๓ โครงการก่อสร้างระบบ

ระบายนํ้า สาย ๓

ลงท่อระบายน้ำ

ซอย ๕ หมู่ ๔

แก้ปัญหาน้ำ

ท่วมขัง

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 - ๘๐๐,๐๐๐  -  -  - ระบบราง

ระบายน้ํา

น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง

 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

๖๒
 



                                                                                                                                                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา      

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๒๔ โครงการก่อสร้างระบบ

ระบายน้ำ หน้า ธกส.

ถึง ซอย ๔

แก้ปัญหาน้ำ

ท่วมขัง

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - ระบบราง

ระบายน้ํา

น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง

๒๕ โครงการก่อสร้าง/

ต่อเติม ท่าน้ำคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ ๒,๓,๔,๕

เพื่อให้มีทางลง

ท่าน้ำ

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 -  - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  - บันไดลงท่าน้ำ สามารถลงไป

ริมแม่น้ำปิงได้

สะดวก

กองช่าง

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน

คสล.เข้าอ่างเก็บน้ำ

แม่ปุย หมู่ 5

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก

ขึ้น

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปรับปรุงถนน

ให้ดีข้ึน

การสัญจร

สะดวกขึ้น

กองช่าง

๒๗ โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

สุขาภิบาลซอย ๗ โดย

ขยายผิวจราจรเพ่ิม

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก

ขึ้น

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปรับปรุงถนน

ให้ดีข้ึน

การสัญจร

สะดวกขึ้น

กองช่าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี แผนงานโครงการ

๖๓
 



                                                                                                                                                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา      

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๒๘ โครงการวางท่อ

ระบายนํ้า

คลองห้วยหวาย หมู่ 5

เพื่อแก้ปัญหา

น้ำท่วมขัง

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - แก้ปัญหาน้ำท่วม สามารถ

แก้ปัญหาน้ำ

ท่วมขัง

กองช่าง

๒๙ โครงการถนนปลอดภัย

ลดอุบัติเหตุ

เพื่อลดอุบัติเหตุ ทําลูกระนาด

ป้ายจราจร

กระจกโค้ง

 - ๒๐,๐๐๐  -  -  - อุบัติเหตุลดลง มีความ

ปลอดภัยมาก

ขึ้น

กองช่าง

๓๐ ก่อสร้างอาคารกรองน้ำ 

(คสล.) บริเวณศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลสามเงา

เพื่อทําระบบ

กรองนํ้าดื่มนํ้า

ใช้

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 - ๘๐๐,๐๐๐  -  -  - มีระบบกรองนํ้า น้ำดื่มน้ำใช้

สะอาด 

ปลอดภัย

กองช่าง

๓๑ โครงการก่อสร้างถนน

สาย ๙ หมู่ ๓

กว้าง ๔ เมตร

เพื่อให้การ

เดินทางสะดวก

ตามแบบ

แปลนท่ีกําหนด

 -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปรับปรุงถนน

ให้ดีข้ึน

การสัญจร

สะดวกขึ้น

กองช่าง

 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

๖๔
 



                                                                                                                                                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา      

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๓๒ โครงการขุดลอกคลอง

ห้วยหวาย หมู่ 5

เพื่อแก้ปัญหา

น้ำท่วมขัง

ขุดลอกคลอง ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ แก้ปัญหาน้ำท่วม สามารถ

แก้ปัญหาน้ำ

ท่วมขัง

กองช่าง

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ โครงการโรงสูบนํ้าเพื่อ

การเกษตร

เพื่อใช้ใน

การเกษตร

โรงสูบน้ำบ้าน

ใต้ห้วย

 -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - โรงสูบนํ้า มีน้ำใช้เพื่อ

การเกษตร

กองช่าง

๒ ก่อสร้างกังหันน้ำ (หลูป) เพื่อใช้ใน

การเกษตร

บ้านใต้ห้วย  - ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - โรงสูบนํ้า มีน้ำใช้เพื่อ

การเกษตร

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 ๑.๓ แผนงานการเกษตร

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

๖๕
 



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ ส่งเคราะห์เบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุ

เพื่อช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุ

เบ้ียยังชีพ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนตาม

ประกาศ

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน

สามารถเล้ียง

ตนเองได้

สํานักปลัด

๒ ส่งเคราะห์เบ้ีย

ยังชีพคนพิการ

เพื่อช่วยเหลือ

ผู้คนพิการ

เบ้ียยังชีพ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนตาม

ประกาศ

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน

สามารถเล้ียง

ตนเองได้

สํานักปลัด

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลสามเงา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒนาสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทำงาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว ชุมชนและการ

เข้าถึงบริการของรัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๔  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ๒.๑ แผนงานงบกลาง

ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

๕๕
๖๖ 



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๔  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๓ ส่งเคราะห์เบ้ียยังชีพ

ให้ผู้ติดเชื้อเอดส์

เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ติดเชื้อเอดส์

เบ้ียยังชีพ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จํานวนตาม

ประกาศ

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึนสามารถ

เล้ียงตนเองได้

สํานักปลัด

๔ สมทบกองทุน 

หลักประกันสุขภาพ

(สปสช.)

เพื่อสมทบ

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ(สปสช.)

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

สุขภาพดีขึ้น

กองสาธารณสุข

๕ ทุนการศึกษา เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ทางด้าน

การศึกษา

ระดับ ปวส.

ถึงระดับ

ปริญญาตรี

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ทุนการศึกษา ลดค่าใช้จ่าย

ครอบครัว

สํานักปลัด

๖ สมทบกองทุน

สวัสดิการสังคม

เพื่อสมทบ

กองทุน

สวัสดิการสังคม

เงินสมทบ

กองทุน

สวัสดิการ

สังคม

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนตาม

ประกาศ

เงินสมทบ สํานักปลัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)
ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 ๒.๑ แผนงานงบกลาง

๕๕
๖๗

 



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๔  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ โครงการอาหารเสริม

(นม)

เพื่อให้เด็ก

ได้รับอาหาร

เสริม(นม)

จัดซื้อ

อาหารเสริม

(นม)

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ จํานวน

๒ โรงเรียน

และศพด.

เด็กได้รับอาหาร

เสริม(นม)

กองการศึกษา

๒ โครงการจัดงานวัน

เด็กแห่งชาติ

เพื่อให้เด็ก

สนุกสนานกล้า

แสดงออก

กิจกรรม

วันเด็ก

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง เด็กมีความ

สนุกสนาน กล้า

แสดงออก

กองการศึกษา

๓ โครงการกิจกรรม

สายสัมพันธ์แม่ลูก

เพื่อจัด

กิจกรรมแม่ลูก

จัดกิจกรรม

แม่ลูก

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง แม่ลูกมีการทำ

กิจกรรมร่วมกัน

กองการศึกษา

๔ โครงก่อสร้างโรง

อาหารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบล

สามเงา

เพื่อให้มีโรง

อาหาร

มีสถานท่ีเป็น

สัดส่วน

 -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - จํานวน 1 แห่ง มีโรงอาหาร กองการศึกษา

๕ โครงการก่อสร้าง

ศาลาท่ีพักผู้มาติดต่อ

รับบุตรหลาน

เพื่อมีสถานท่ี

รองรับผู้้มารับ

บุตรหลาน

มีสถานท่ีเป็น

สัดส่วน

 -  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - จํานวน 1 แห่ง มีท่ีพักสําหรับ

ผู้มารับบุตร

หลาน

กองการศึกษา

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 ๒.๒ แผนงานการศึกษา

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

๕๕
๖๘

 



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๔  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๖ โครงการก่อสร้างลาน

คสล. หน้าอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พร้อมเสาธง

เพื่อให้มีลาน

กิจกรรมหน้า

อาคาร

รองรับการ

จัดกิจกรรม

๕๐๐,๐๐๐  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - จํานวน 1 แห่ง มีลานกิจกรรม กองการศึกษา

๗ โครงการอบรม

ผู้ปกครองเด็กนักเรียน

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อซักซ้อม

ความเข้าใจ

มีความเข้าใจ

ระหว่าง

ผู้ปกครองกับ

เทศบาล

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง มีทัศนคติท่ีดี

ต่อกัน

กองการศึกษา

๘ กีฬาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมี

พัฒนาการด้าน

การออกกําลัง

กาย

มีสุขภาพ

แข็งแรง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง สุขภาพ

แข็งแรง

กองการศึกษา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

 ๒.๒ แผนงานการศึกษา

๕๕
๖๙

 



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๔  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๙ โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

(ค่าอาหารกลางวัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อให้เด็ก

ได้รับอาหาร

กลางวัน

จัดซื้อาหาร

กลางวัน

สําหรับเด็ก

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน

ได้้รับประทาน

อาหาร ตาม

หลักโภชนาการ

เด็กมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์

กองการศึกษา

๑๐ โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา (ค่าสื่อ

การเรียนการสอน)

เพื่อให้เด็กมี

พัฒนาการครบ

ท้ัง ๔ ด้าน

จัดซื้อสื่อการ

เรียนการ

สอนสําหรับ

เด็ก

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน

ได้้รับสื่อการ

เรียนการสอน

เด็กมี

พัฒนาการ

ครบทั้ง ๔ 

ด้าน

กองการศึกษา

๑๑ ก่อสร้างสนาม

เด็กเล่นสร้างปัญญา

เพื่อให้เด็ก

นักเรียนมีสนาม

เด็กเล่น

เด็กนักเรียน

มีสนามเด็ก

เล่นท่ี

เหมาะสม

 -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - สนามเด็กเล็กท่ี

เหมาะสมกับ

เด็ก

มีสนามเด็กเล่น

ให้เด็กนักเรียน

กองการศึกษา

 ๒.๒ แผนงานการศึกษา

แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี

๕๕
๗

๐ 



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๔  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑๒ โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

(ค่าใช้้จ่ายในการจัด

การศึกษาสําหรับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อใช้ในการ

จัดการศึกษา

สําหรับเด็ก

ปฐมวัย

จัดซ้ือ

หนังสือ 

อุปกรณ์การ

เรียน 

เครื่องแบบ

นักเรียน

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน

ได้รับ

การสนันสนุน

อุปกรณ์การ

เรียน และ

เครื่องแบบ

นักเรียน

เด็กได้รับ

หนังสือ 

อุปกรณ์การ

เรียนท่ี

ครบถ้วน 

รวมถึง

เครื่องแบบ

นักเรียน

กองการศึกษา

๑๓ โครงการศูนย์เด็ก

ปลอดโรค

เพ่ือศูนย์เด็ก

ปลอดภัยจากโรค

ให้ความรู้

ผู้ปกครองและ

ผู้ดูแลเด็ก

๒๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ การอบรมให้

ความรู้

มีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา

๑๔ โครงการก่อสร้างรั้ว

ตาข่ายรอบสนามหญ้า 

หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลสามเงา

เพ่ือทํารั้วรอบ

บริเวณสนามหญ้า

เพ่ือความ

ปลอดภัยของ

เด็ก

 -  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  - มีการติดตั้งรั้ว

ล้อมรอบ

สนามหญ้า

เด็กปฐมวัยมี

ความปลอดภัย

มากย่ิงข้ึน

กองการศึกษา

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 ๒.๒ แผนงานการศึกษา

๗
๑ 



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๔  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑๕ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อปรับปรุง

ซ่อมแซม

อาคาร ศพด. 

และซ่อมฝ้า

เพดาน ใช้

สําหรับการจัด

กิจกรรมกร

เรียนการสอน

มีการ

ปรับปรุง

อาคารศพด

 -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - การปรับปรุง

ซ่อมแซม

อาคาร ศพด.

เด็กปฐมวัย

ได้รับการดูแล

และการจัด

กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และเสริม

พัฒนาการครบ

ทุกด้าน

กองการศึกษา

๑๖ โครงการติดตั้ง

รั้วล้อมรอบบริเวณ

อาคารอเนกประสงค์ 

ศพด

เพื่อต่อเติม

รั้วรอบบริเวณ

อาคาร

อเนกประสงค์

ศพด

มีการติดตั้ง

รั้วล้อมรอบ

บริเวณ

อาคาร

อเนกประสงค์

ศพด

 -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - มีการติดตั้งรั้ว

ล้อมรอบ

บริเวณอาคาร

อเนกประสงค์

ศพด

เด็กปฐมวัยมี

ความปลอดภัย

มากย่ิงข้ึน

กองการศึกษา

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

 ๒.๒ แผนงานการศึกษา

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

๗
๒ 



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๔  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ โครงการเยี่ยมเยียน

ผู้สูงอายุ คนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาสและ

ผู้ป่วยติดเตียง

เพ่ือเย่ียมเยียน

ผู้สูงอายุ 

คนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาสและ

ผู้ป่วยติดเตียง

ผู้สูงอายุ 

คนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาส

และผู้ป่วยติด

เตียง

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ ๒ ครั้ง ผู้สูงอายุ 

คนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาส

และผู้ป่วยติด

เตียง ได้รับการ

ดูแล

กองสาธารณสุข

๒ โครงการป้องกันโรค

ไข้เลือดออกและ

โรคติดต่อท่ีนำมาโดย

แมลง

เพ่ือป้องกันโรค

ไข้เลือดออกและ

โรคติดต่อท่ีนำมา

โดยแมลง

พ่นสารเคมี 

แจกทราย

เทมีฟอส

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๕ ปี ควบคุมโรคได้ กองสาธารณสุข

๓ โครงการรณรงค์

ป้องกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้า

ฉีดวัคซีน

ควบคุมโรค

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕ ปี ควบคุมโรคได้ กองสาธารณสุข

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

 ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

๗
๓ 



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๔  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๔ โครงการอบรมผู้ดูแล

ผู้้สูงอายุคนพิการ

เพ่ือให้ความรู้แก่

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

คนพิการ

อบรมให้ความรู้ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕ ปี มีความรู้ในการ

ดูแล

กองสาธารณสุข

๕ โครงการส่งเสริม

ไอโอดีนเพ่ือสุขภาพ

เพ่ือส่งเสริมการ

บริโภคสาร

ไอโอดีน

ประชาชนมี

อัตราการ

บริโภคสาร

ไอโอดีน เพ่ิมข้ึน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง สุขภาพแข็งแรง กองสาธารณสุข

๖ โครงการสร้างสุขภาพดี 

ชีวีมีสุข

เพ่ือส่งเสริมการ

ออกกําลังกาย

การตรวจ

สุขภาพผู้สูงอายุ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง สุขภาพแข็งแรง กองสาธารณสุข

๗ โครงการรณรงค์ป้องกัน

โรคเอดส์

เพ่ือรู้จักป้องกัน

โรคเอดส์

ป้องกันโรค

เอดส์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ให้รู้จักการ

ป้องกันโรคเอดส์

ไม่แพร่ระบาด กองสาธารณสุข

๘ โครงการพัฒนา

ศักยภาพและทัศน

ศึกษาดูงานด้าน

สาธารณสุข

เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพด้าน

สาธารณสุข

อบรมให้

ความรู้และ

ทัศนศึกษาดู

งาน

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ มีความรู้มากข้ึน ทำงานได้มากข้ึน กองสาธารณสุข

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

๗
๔

 



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๔  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๙ โครงการจัดระเบียบ

และยกระดับ

ร้านอาหาร/แผงลอย

เพื่อให้อาหาร

ปลอดภัย

อบรมแนะนํา

ผู้ประกอบการ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง อาหาร

สะอาด

ปลอดภัย

กองสาธารณสุข

๑๐ โครงการรณรงค์งด

สูบบุหรี่โรค

เพื่อรณรงค์งด

สูบบุหรี่

กิจกรรม

รณรงค์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ผู้สูบบุหรี่ลดลง กองสาธารณสุข

๑๑ โครงการส่งเสริมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

(อย.น้อย)

เพื่อส่งเสริม

การคุ้มครอง

ผู้บริโภค

กิจกรรม อย.

น้อย

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ผู้บริโภค

ปลอดภัย

กองสาธารณสุข

๑๒ โครงการพัฒนาตลาด

เทศบาล ๑

เพื่อให้ได้

มาตรฐานตลาด

ตลาดน่าซื้อ  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ตลาดสะอาด ตลาดน่าซื้อ กองสาธารณสุข

๑๓ โครงการส่งเสริมการ

สร้างสุขภาพ 

(แอโรบิค)

เพื่อออกกําลัง

กาย

เต้นแอโรบิค ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เต้นแอโรบิค สุขภาพ

แข็งแรง

กองสาธารณสุข

ตัวชีวัด

(KPI)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

 ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

๗
๕

 
๗



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๔  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑๔ โครงการตลาดนัด

สุขภาพ

เพื่อให้มีตลาด

นัดสุขภาพ

ตลาดนัด

สุขภาพ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ตลาดนัด

สุขภาพ

สุขภาพ

แข็งแรง

กองสาธารณสุข

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน

เข้าอาคารผู้สูงอายุ

เทศบาลตําบลสามเงา

เพื่อเป็น

ทางเข้าอาคาร

ถนน คสล. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  - ๑ แห่ง มีถนนเข้า

อาคาร

กองสาธารณสุข

๑๖ โครงการอบรมให้

ความรู้แก่เยาวชน

เก่ียวกับยาเสพติด

เพ่ืออบรมให้

ความรู้แก่เยาวชน

ให้เยาวชนได้รู้

ถึงโทษของยา

เสพติด

 - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง จำนวนเด็กท่ียุ่ง

เก่ียวกับยาเสพ

ติดลดลง

กองสาธารณสุข

๑๗ ก่อสร้างโรงจอดรถ

อาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เพ่ือสร้างโรงจอด

รถอาคารศูนย์

ผู้สูงอายุ

มีโรงจอดรถ

ของศูนย์ดูแล

ผู้สูงอายุ

 -  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ โรงจอดจถ

อาคารศูนย์ดูแล

ผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแล

ผู้สูงอายุมีโรง

จอดรถ

กองสาธารณสุข

๑๘ ก่อสร้างถนนลูกรังรอบ

บ่อขยะ

เพ่ือสร้างถนน

ลูกรังรอบบ่อขยะ

สร้างถนน

ลูกรังรอบบ่อ

ขยะ

 -  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ บริเวณบ่อขยะ

มีถนนลูกรัง

เพ่ือสร้างถนน

รอบบ่อขยะ

กองสาธารณสุข

๑๙ โครงการป้องกันโรค

พิษสุุนัขบ้าในสุนัขและ

แมว

เพ่ือป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้าใน

สุนัขและแมว

สุนัขและแมว

ในเขตเทศบาล

 -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สุนัขและแมวใน

เขตเทศบาล

ตําบลสามเงา

สุนัขและแมว 

ได้รับการป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุข

ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

 ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

๗
๖ 



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๔  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ โครงการจัดแข่งกีฬา

ชุมชนสัมพันธ์

เพื่อเชื่อม

ความสัมพันธ์ท่ีดี

แข่งขันกีฬา ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปีละครั้ง มีทัศนคติท่ีดี

ต่อกัน

กองการศึกษา

๒ โครงการจัดแข่งกีฬา

เดือนห้า

เพื่อเชื่อม

ความสัมพันธ์ท่ีดี

แข่งขันกีฬา ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปีละครั้ง มีทัศนคติท่ีดี

ต่อกัน

กองการศึกษา

๓ โครงการจัดส่ง

นักกีฬาเข้้าร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

เพื่อเชื่อม

ความสัมพันธ์ท่ีดี

เข้าร่วม

แข่งขันกีฬา

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เข้าร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

มีทักษะด้าน

กีฬา

กองการศึกษา

๔ โครงการพัฒนาทักษะ

ด้านกีฬาเพ่ือเด็กและ

เยาวชน

เพ่ือเสริมทักษะ

กับนักกีฬา

มีทักษะการกีฬา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ทักษะด้านกีฬา มีทักษะด้านกีฬา กองการศึกษา

๕ โครงการการแข่งขัน

กีฬาทางน้ํา

เพ่ือส่งเสริมการ

เล่นกีฬาทางน้ำ

กีฬาพ้ืนบ้าน

ทางน้ํา

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กีฬาพ้ืนบ้าน

ทางน้ํา

มีความสัมพันธ์

ท่ีดี

กองการศึกษา

๖ ก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์ พร้อม

เครื่องออกกําลังกาย

เพ่ือเป็นสถานท่ี

ออกกําลังกาย

มีลานกีฬา  - ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ มีลานกีฬา

เพ่ิมข้ึน

มีสถานท่ีออก

กําลังกาย

กองการศึกษา

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 ๒.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

๗
๗

 



                                                                                                                                                                       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ โครงการกิจกรรม

วันอปพร.

เพ่ือให้ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

การเป็น

อาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน

กิจกรรมวัน 

อปพร.

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กิจกรรมวัน 

อปพร.

มีขวัญและ

กําลังใจ และ

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

 อปพร.

สํานักปลัด

๒ โครการฝึกอบรม

ทบทวนและ

ทัศนศึกษาดูงานของ 

อปพร.

เพ่ืออบรมทบทวน

และทัศนศึกษาดู

งานของ อปพร.

อบรมทบทวน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อบรม/ทบทวน มีความรู้ มี

ทักษะ

ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

 ๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลสามเงา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๕ การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความม่ันคงชายแดน และความสงบเรียบร้อย กลยุทธ์ สร้างขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อย

    และความม่ันคงชายแดน และกลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนและข้าราชการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

 ๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ตัวชีวัด

(KPI)

๕๕
๗

๘
 



                                                                                                                                                                       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

 ๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งชุมชน

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๓ โครงการฝึกซ้อม

แผนการป้องกันภัย

เพื่อฝึกซ้อม

แผนการป้องกัน

ภัย

ฝึกซ้อมแผน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ฝึกซ้อมแผน

ป้องกันภัย

มีความรู้ มี

ทักษะ

ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

๔ โครงการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วง

เทศบาลสําคัญ

เพื่อลดอุบัติเหตุ

ช่วงเทศกาลสำคัญ

เฝ้าระวังและ

อํานวยความ

สะดวก

ประชาชนท่ี

ใช้รถใช้ถนน

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อํานวยความ

สะดวก

ประชาชนท่ีใช้

รถใช้ถนน

ลดอุบัติเหตุ

ช่วงเทศกาล

สําคัญ

สํานักปลัด

๕ โครงการฝึกอบรม

เพิ่มศักยภาพอปพร.

เพื่ออบรมให้

ความรู้ และเพิ่ม

ศักยภาพ อปพร.

อบรมทบทวน  -  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ อบรม/ทบทวน มีความรู้ มี

ทักษะ

ในการ

ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ตัวชีวัด

(KPI)

 ๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

๗
๙ 



                                                                                                                                                                       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

 ๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งชุมชน

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ โครงการกิจกรรม

รณรงค์ต่อต้านยา

เสพติด

เพื่อป้องกัน

ปัญหายาเสพติด

กิจกรรม

ต่อต้านยา

เสพติด

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ลดการแพร่

ระบาดของ

ยาเสพย์ติด

กองสาธารณสุข

๒ โครงการติดตั้งกล้อง

 CCTV

ในเขตเทศบาล

เฝ้าระวังปัญหายา

เสพติด

การติดตั้ง

กล้อง CCTV

๒๐๐,๐๐๐  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐ จุด มีการป้องกัน

ปัญหายาเสพติด

สํานักปลัด

๓ ก่อสร้างศาลา

อเนกประสงค์ชุมชน

เพื่อใช้เป็น

สถานท่ีจัด

กิจกรรม

ศาลา

อเนกประสงค์

๒๕๐,๐๐๐  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑ จุด มีสถานท่ีจัด

กิจกรรม

สํานักปลัด

๔ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมสร้างศาลา

อเนกประสงค์ชุมชน

เพื่อใช้เป็น

สถานท่ีจัด

กิจกรรม

สถานท่ีมั่นคง

แข็งแรง

 -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ แห่ง มีสถานท่ีจัด

กิจกรรม

สํานักปลัด

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

๘
๐ 



                                                                                                                                                                       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

 ๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งชุมชน

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๕ สนับสนุนการเรียนรู้

ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือส่งเสริมการใช้

ชีวิตวิถีพอเพียง

เกษตรพอเพียง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า ๑๐

 ครัวเรือน

พอมีพอกิน สํานักปลัด

๖ โครงการวัน

เยาวชนแห่งชาติ

เพื่อส่งเสริม

กิจกรรมของ

เยาวชน

กิจกรรมของ

เยาวชน

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กิจกรรมของ

เยาวชน

เยาวชนมีการ

ทํากิจกรรม

สร้างสรรค์

สํานักปลัด

๗ โครงอบรมเพิ่ม

ศักยภาพและทัศน

ศึกษาดูงานของ

ชุมชน

เพื่ออบรมเพิ่ม

ศักยภาพและ

ทัศนศึกษาดูงาน

ของชุมชน

อมรมเพิ่ม

ศักยภาพ

ผู้นำชุมชน

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ อมรมเพิ่ม

ศักยภาพผู้นำ

ชุมชน

มีความรู้มี

ทักษะในการ

บริหารชุมชน

สํานักปลัด

๘ โครงการส่งเสริม

อาชีพ

เพื่อส่งเสริม

อาชีพประชาชน

ส่งเสริมอาชีพ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี

อาชีพเสริม

มีอาชีพเพิ่มขึ้น สํานักปลัด

 ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

๘
๑ 



                                                                                                                                                                       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

 ๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งชุมชน

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๙ โครงการอบรมสิทธิ

คนพิการ

เพื่อให้คนพิการ

ได้รับทราบถึง

สิทธิของตนเอง

อบรมให้

ความรู้

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบรมให้ความรู้ คนพิการได้

ทราบถึงสิทธิ

ท่ีพึงมีพึงได้

สํานักปลัด

๑๐ โครงการอบรมและ

ทัศนศึกษาดูงานของ

เด็กและเยาวชน

เพื่อให้เด็กและ

เยาวชนได้เรียนรู้

ได้รับความรู้  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบรมและ

ทัศนศึกษาดู

งาน

มีความรู้และ

ปฏิบัติตนใน

สังคมได้

สํานักปลัด

๑๑ โครงการส่งเสริม

ชุมชนน่าอยู่

เพื่อให้ประชาชน

ได้มีส่วนร่วม

พัฒนาพื้นท่ี

ชุมชนสะอาด

 -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ พัฒนาพื้นท่ี

ชุมชนสะอาด

ชุมชนน่าอยู่ กองสาธารณสุข

๑๒ โครงการอบรม

ความรู้ด้านกฏหมาย

เพื่อให้ความรู้แก่

ชุมชน

ให้ความรู้

ด้านกฏหมาย

 - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนรู้จัก

สิทธิและ

เสรีภาพ

สังคมมี

ความสุข

สํานักปลัด

 ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

๘
๒ 



                                                                                                                                                                       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

 ๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งชุมชน

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑๓ โครงการฝึกอบรม

ให้ความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมายสิทธิและ

หน้าท่ีของสตรี

เพื่อให้ความรู้แก่

สตรี

ให้ความรู้

ด้าน

กฏหมายแก่

สตรี

 -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สตรีรู้จ ักสิทธิ

และเสรีภาพ

สังคมมี

ความสุข

สํานักปลัด

๑๔ โครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา

ความความรุนแรง

ต่อเด็ก สตรี ใน

ครอบครัว สังคม

เพื่อให้ความรู้ในการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาความความ

รุนแรงต่อเด็ก สตรี 

และบุคคลใน

ครอบครัว สังคม

ให้ความรู้ใน

การป้องกัน

และแก้ไข

ปัญหาความ

ความรุนแรงใน

ครอบครัว

 -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การป้องกันและ

แก้ไขปัญหา

ความความ

รุนแรงใน

ครอบครัว

สังคมมี

ความสุข

สํานักปลัด

๑๕ ติดตั้งระบบเสียง

ตามสายของ

เทศบาลตําบล

สามเงา

เพื่อให้สำหรับ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆให้

ประชาชนรับทราบ

ระบบเสียง

ตามสายของ

เทศบาล

ตําบลสามเงา

 - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐  - ระบบเสียง

ตามสายของ

เทศบาลตําบล

สามเงา

ประชาชน

ได้รับฟัง

ข่าวสารต่างๆ

อย่างท่ัวถึง

สํานักปลัด

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

๘
๓ 



                                                                                                                                                                              แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ โครงการปรับปรุงถนน

สุขาภิบาลซอย ๗

เพ่ือปรับปรุงภูมิ

ทัศน์

ทางเดิน

ทางจักรยาน

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

ทางจักรยาน

มีภูมิทัศน์ท่ีดี กองช่าง

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ริมแม่น้ำปิง

เพ่ือปรับปรุงภูมิ

ทัศน์

ทางเดิน

ทางจักรยาน

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

ทางจักรยาน

มีภูมิทัศน์ท่ีดี กองช่าง

๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ริมพัทยา ๒

เพ่ือปรับปรุงภูมิ

ทัศน์

ทางเดิน

สวนหย่อม

ปลูกต้นไม้

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

สวนหย่อม

ปลูกต้นไม้

มีภูมิทัศน์ท่ีดี กองช่าง

๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือปรับปรุงภูมิ

ทัศน์

ทางเดิน

สวนหย่อม

ปลูกต้นไม้

๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ทางเดิน

สวนหย่อม

ปลูกต้นไม้

มีภูมิทัศน์ท่ีดี กองช่าง

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ตัวชีวัด

(KPI)
ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

 ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลสามเงา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ ป้องกัน ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลยุทธ์ส่งเสริมการใช้

    พลังงานทดแทน และบริหารจัดการขยะ น้ำเสียอย่างยั่งยืน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๖  บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๔. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕๕
๘

๔
 



                                                                                                                                                                              แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๖  บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๔. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ

อาคารผู้สูงอายุ

เพื่อปรับปรุง

ภูมิทัศน์

ทางเดิน

สวนหย่อม

ปลูกต้นไม้

๑๐๐,๐๐๐  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - ทางเดิน

สวนหย่อม

ปลูกต้นไม้

มีภูมิทัศน์ท่ีดี กองช่าง

๖ โครงการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้มีความรู้

ในการคัดแยก

ขยะ

อบรมให้ความรู้ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อบรมให้ความรู้ สามารถคัด

แยกขยะได้

กองสาธารณสุข

๗ โครงการบริหารจัดการ

ขยะ

เพื่อจัดการขยะ คัดแยกขยะ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ คัดแยกขยะท่ี

ต้นทาง

ปริมาณขยะ

ลดลง

กองสาธารณสุข

๘ โครงการสวนการเรียนรู้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลสามเงา

เพื่อสร้างสวน

การเรียนรู้

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ตําบลสามเงา 

และปรับภูมิ

ทัศน์ให้ดีขึ้น

ปรับพื้นท่ี

จัดสวน 

ปลูกต้นไม้

 - ๓๕๐,๐๐๐  -  -  - สวนการเรียนรู้

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ตําบลสามเงา

สวนการ

เรียนรู้

กองช่าง

แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)
ท่ี

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๕๕
๘

๕
 



                                                                                                                                                                              แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๖  บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๔. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๙ คัดแยกขยะต้นทาง เพื่อคัดแยก

ขยะต้นทาง

คัดแยกขยะ

ต้นทาง

 -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ คัดแยกขยะท่ี

ต้นทาง

ปริมาณขยะ

ลดลง

กองสาธารณสุข

๑๐ โครงการเพิ่มสวนหย่อม/

สวนสาธารณะให้แก่

ชุมชน (โครงการ

สวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติ เน่ืองในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก)

เพื่อสร้างสวน

สวนหย่อม/

สวนสาธารณะ

ให้แก่ชุมชน

คัดแยกขยะ

ต้นทาง

 -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ทางเดิน

สวนหย่อม

ปลูกต้นไม้

มีภูมิทัศน์ท่ีดี สํานักปลัด

 ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

๕๕
๘

๖ 



                                                                                                                                                                              แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๖  บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๔. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ การป้องกันและควบคุม

ไฟป่า

เพื่อป้องกัน

และควบคุมไฟ

ป่า

การควบคุมไฟ

ป่า

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ทําแนว

กันไฟป่า

ดับไฟป่า

ควบคุมไฟป่า

ได้

สํานักปลัด

๒ โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาหมอกควัน

เพ่ือลดปัญหา

ที่เกิดจาก

หมอกควันไฟ

ป่า

ปัญหา

ท่ีเกิดจาก

หมอกควันไฟ

ป่า ลดลง

 -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปัญหา

ท่ีเกิดจาก

หมอกควันไฟป่า

 ลดลง

ปัญหา

ท่ีเกิดจาก

หมอกควัน

ไฟป่า ลดลง

สํานักปลัด

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 ๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

๘
๗

 



                                                                                                                                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ โครงการส่งเสริม

และอนุรักษ์

ประเพณีลอย

กระทง

เพื่อสืบสาน

ประเพณี

วัฒนธรรม

จัดงานลอย

กระทง 

ประกวด

กระทง

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จัดงานลอย

กระทง

สืบสานงาน

ประเพณีลอย

กระทง

กองการศึกษา

๒ โครงการส่งเสริม

และอนุรักษ์

ประเพณีวัน

สงกรานต์

เพื่อสืบสาน

ประเพณี

วัฒนธรรม

แห่

พระเจ้าทันใจ

แห่นาง

สงกรานต์

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จัดงาน

สงกรานต์

สืบสานงาน

ประเพณี

สงกรานต์

กองการศึกษา

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

 ๕.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลสามเงา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทำงาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว

   ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๕  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕๕
๘

๘
 



                                                                                                                                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๕  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๓ โครงการส่งเสริม

และอนุรักษ์

ประเพณีหล่อเทียน

และแห่เทียนพรรษา

เพ่ือสืบสาน

ประเพณีวัน

เข้าพรรษา

หล่อเทียน

แห่เทียน

ถวายวัด

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ หล่อเทียน

แห่เทียน

ถวายวัด

สืบสานงาน

ประเพณีวัน

เข้าพรรษา

กองการศึกษา

๔ โครงการส่งเสริม

ประเพณีสักการะ

พระบรมธาตุลอย

เพ่ือสืบสาน

ประเพณี

สักการะพระ

บรมธาตุลอย

กิจกรรมสืบ

ทอดวัฒนธรรม

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จัดงาน

สักการะพระ

บรมธาตุลอย

สืบสาน

วัฒนธรรม

พ้ืนบ้าน

กองการศึกษา

๕ โครงการสืบสาน/

อนุรักษ์ วัฒนธรรม

พ้ืนบ้าน

(เล่าค่าว จ้อย ซอ)

เพ่ือประเพณี

วัฒนธรรม

กิจกรรมสืบ

ทอดวัฒนธรรม

 -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อนุรักษ์

วัฒนธรรม

พ้ืนบ้าน

เรียนรู้และ

สืบสาน

วัฒนธรรม

ท้องถ่ิน

กองการศึกษา

๖ โครงการเรียนรู้

วัฒนธรรมท้องถ่ิน

และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน

เพ่ือเรียนรู้

วัฒนธรรม

ท้องถ่ิน

เรียนรู้

วัฒนธรรม

ท้องถ่ิน

 -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ วัฒนธรรม

ท้องถ่ิน

เรียนรู้และ

สืบสาน

วัฒนธรรม

ท้องถ่ิน

กองการศึกษา

ตัวชีวัด

(KPI)

 ๕.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

๘
๙ 

๕๕



                                                                                                                                                                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ โครงการเพิ่ม

ศักยภาพบุคลากร

เพื่อพัฒนา

บุคลากร

อบรมและ

ทัศนศึกษาดู

งาน

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จัดอบรมและ

ทัศนศึกษาดู

งาน

มีความรู้ใน

การปฏิบัติงาน

มากข้ึน

สํานักปลัด

๒ โครงการสํารวจ

ข้อมูลภาคสนามใน

การจัดทําแผนท่ี

ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 

เทศบาลตําบล

สามเงา

เพื่อจัดเก็บ

ข้อมูลภาษี

และทะเบียน

ทรัพย์สิน

มีข้อมูลภาษี

และทะเบียน

ทรัพย์สิน

๕๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ แผนท่ีภาษี

และทะเบียน

ทรัพย์สิน

มีข้อมูลแผนท่ี

ภาษีและ

ทะเบียน

ทรัพย์สิน

กองคลัง

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

 ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลสามเงา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความม่ันคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ 

    สิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนและข้าราชการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๗  ด้านบริหารจัดการที่ดี

 ๖. ยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองที่ดี

๕๕
๙

๐ 



                                                                                                                                                                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๗  ด้านบริหารจัดการที่ดี

 ๖. ยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองที่ดี

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๓ โครงการอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับ

ภาษีท้องถิ่น

เพื่อให้ความรู้

เกี่ยวกับภาษี

ให้ความรู้ผู้

เสียภาษี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบรมให้ความรู้ มีความรู้เรื่อง

ภาษี

กองคลัง

๔ โครงการจัดงาน

วันเทศบาล

เพื่อจัด

กิจกรรมวัน

เทศบาล

ทําบุญเลี้ยง

พระ และจัด

นิทรรศการ

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ทําบุญเลี้ยง

พระ และจัด

นิทรรศการ

รําลึกถึงการ

ก่อตั้งเทศบาล

สํานักปลัด

๕ โครงการกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

เพื่อแสดง

ความ

จงรักภักดีต่อ

สถาบัน

ถวายพานพุ่ม

จุดเทียนชัย

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถวายพานพุ่ม

จุดเทียนชัย

ได้แสดงออก

ถึงความ

จงรักภักดี

สํานักปลัด

๖ โครงการกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จ

นางเจ้าฯ

เพื่อแสดง

ความ

จงรักภักดีต่อ

สถาบัน

ถวายพานพุ่ม

จุดเทียนชัย

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ถวายพานพุ่ม

จุดเทียนชัย

ได้แสดงออก

ถึงความ

จงรักภักดี

สํานักปลัด

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

 ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

๙
๑ 



                                                                                                                                                                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๗  ด้านบริหารจัดการที่ดี

 ๖. ยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองที่ดี

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๗ โครงการเทศบาล

เคลื่อนท่ี

เพื่อออก

ให้บริการ

ประชาชน

นอกสถานท่ี

กิจกรรม

พบปะ

ประชาชน

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กิจกรรม

เทศบาล

เคลื่อนท่ี

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการติดต่อ

กับเทศบาล

สํานักปลัด

๘ โครงการกิจกรรม

วันสําคัญของชาติ

ตามนโยบาย

รัฐบาล

เพื่อ

ดําเนินการ

ตามนโยบาย

รัฐบาล

กิจกรรมตาม

นโยบาย

รัฐบาล

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กิจกรรมตาม

นโยบายรัฐบาล

สนองนโยบาย

รัฐบาล

สํานักปลัด

๙ โครงการจัดเก็บ

ข้อมูลชุมชน

เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนา

ข้อมูลชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เก็บข้อมูล

ชุมชน

มีข้อมูลจัดทำ

แผนพัฒนา

สํานักปลัด

๑๐ โครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการ

ประชาคมเมือง

เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนา

การทํา

ประชาคม

เมือง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชุม

ประชาคมเมือง

มีข้อมูลจัดทำ

แผนพัฒนา

สํานักปลัด

 ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

๙
๒ 



                                                                                                                                                                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๗  ด้านบริหารจัดการที่ดี

 ๖. ยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองที่ดี

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑๑ โครงการก่อสร้าง

ศาลพระภูมิ 

ศาลเจ้าท่ี

เพื่อเป็นท่ี

สักการะ

ศาลพระภูมิ 

ศาลเจ้าท่ี

 -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ศาลพระภูมิ 

ศาลเจ้าท่ี

มีการก่อสร้าง

ศาลพระภูมิ 

ศาลเจ้าท่ี

สํานักปลัด

๑๒ โครงการก่อสร้าง

อาคารสํานักงาน

พร้อมปรับปรุงภูมิ

ทัศน์

เพื่ออํานวย

ความสะดวก

แก่ผู้มาติดต่อ

ราชการ

ก่อสร้างอาคาร

สํานักงาน

พร้อม

ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อาคาร

สํานักงาน

บริการ

ประชาชน

สะดวกขึ้น

สํานักปลัด

๑๓ โครงการก่อสร้าง

รั้วเทศบาล

เพื่อกั้น

ขอบเขตท่ีดิน

สร้างรั้ว  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สร้างรั้ว มีรั้วกั้น

ขอบเขตท่ีดิน

สํานักปลัด

๑๔ โครงการปรับปรุง

อาคารเทศบาล

เพื่ออํานวย

ความสะดวก

แก่ผู้มาติดต่อ

ราชการ

ปรับปรุง

อาคาร

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ปรับปรุงอาคาร อํานวยความ

สะดวกแก่ผู้

มาติดต่อ

ราชการ

สํานักปลัด

 ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

๙
๓ 



                                                                                                                                                                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๗  ด้านบริหารจัดการที่ดี

 ๖. ยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองที่ดี

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑๕ โครงการติดตั้ง

ระบบกล้องวงจร

ปิด CCTV ใน

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ตําบลสามเงา

เพื่อป้องกัน

เฝ้าระวัง

อาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบล

สามเงา

อาคารศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ตําบลสาม

เงามีกล้อง

วงจรปิดใน

การเฝ้าระวัง

 -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กล้องวงจรปิด

 CCTV

ติดต้ังกล้อง

วงจรปิด CCTV

กองการศึกษา

๑๖ โครงการปรับปรุง

ระบบ 

อินเตอร์เน็ต

ภายในของ

เทศบาลตําบลสาม

เงา

เพื่ออํานวย

ความสะดวก

ให้กับ

เจ้าหน้าท่ีใน

การให้บริการ

ประชาชน

ปรับปรุงระบบ

 อินเตอร์เน็ต

ภายในของ

เทศบาล

ตําบลสามเงา

 -  - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ระบบ 

อินเตอร์เน็ต

ภายในของ

เทศบาลตําบล

สามเงา

เจ้าหน้าท่ีมี

ความสะดวกใน

การให้บริการ

ประชาชน

สํานักปลัด

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

๙
๔

 



                                                                                                                                                                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๗  ด้านบริหารจัดการที่ดี

 ๖. ยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองที่ดี

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑๗ โครงการต่อเติม

อาคารกองช่าง 

พร้อมห้องน้ำ 

กว้าง ๔ เมตร ยาว

 ๑๒  เมตร

เพื่อต่อเติม

อาคารกอง

ช่างพร้อม

ห้องน้ำ

ต่อเติม

อาคารกอง

ช่าง พร้อม

ห้องน้ำ

 -  - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  - การต่อเติม

อาคารกองช่าง

 พร้อมห้องน้ำ

อํานวยความ

สะดวกให้

ประชาชน

เวลามาติดต่อ

ราชการ

กองช่าง

๑๘ โครงการปรับปรุง

อาคารป้องกัน 

พร้อมห้องน้ำ

เพ่ือปรับปรุง

อาคารป้องกัน

พร้อมห้องน้ำ

ปรับปรุง

อาคารป้องกัน

 พร้อมห้องน้ำ

 - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  - การปรับปรุง

อาคารป้องกัน 

พร้อมห้องน้ำ

อํานวยความ

สะดวกให้

ประชาชนเวลา

มาติดต่อราชการ

สํานักปลัด

๑๙ โครงการก่อสร้าง

ห้้องน้ำสาธารณะ 

ในสํานักงาน

เทศบาลตําบลสาม

เงา

เพ่ือก่อสร้าง

ห้องน้ำสาธารณะ

ก่อสร้างห้องน้ำ

เพ่ิมเติม

 - ๕๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - เพ่ือก่อสร้าง

ห้องน้ำสาธารณะ

มีห้องน้ำ

สาธารณะ เพ่ือ

ให้บริการ

ประชาชน

สํานักปลัด

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

๙
๕

 



                                                                                                                                                                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๗  ด้านบริหารจัดการที่ดี

 ๖. ยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองที่ดี

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๒๐ โครงการวางท่อ

ระบายน้ํา คสล. 

หลังอาคารห้อง

ประชุมเทศบาล

ตําบลสามเงา

เพื่อแก้ปัญหา

น้ำท่วมขัง

วางท่อ

ระบายนํ้า

พร้อมถมดิน

 -  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - ไม่มีน้ำท่วมขัง สามารถ

แก้ปัญหาน้ำ

ท่วมขังได้

กองช่าง

๒๑ ก่อสร้างดาด

คอนกรีตหน้า 

อาคารห้องประชุม

เพื่อแก้ปัญหา

ดินทรุดตัวไหล

ลงท่ีต่ํา

ก่อสร้างดาด

คอนกรีต

 -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - ดินไม่หลุดตัว

และไม่ไหลลง

ท่ีต่ํา

ป้องกันดิน

ทรุดตัวไหลลง

ท่ีต่ํา

กองช่าง

๒๒ ก่อสร้างต่อเติม

อาคาร(ด้านหลัง

ห้องคลัง)

เพ่ือต่อเติมอาคาร การก่อสร้างต่อ

เติมอาคาร

 - ๙๐๐,๐๐๐  -  -  - ก่อสร้างต่อเติม

อาคาร

มีอาคารในการ

ให้บริการ

ประชาชน

เพ่ิมข้ึน

กองช่าง

๒๓ ก่อสร้างโรงจอดรถ

จอดรถขยะ และรถ

อ่ืนๆ ในเทศบาล

ตําบลสามเงา

เพ่ือก่อสร้างโรง

จอดรถใน

เทศบาลตําบล

สามเงา

การก่อสร้าง

โรงจอดรถ

 - ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - การก่อสร้าง

โรงจอดรถใน

เทศบาลตําบล

สามเงา

มีท่ีจอดรถ

สําหรับรถของ

เทศบาลและผู้

มาติดต่อราชการ

กองช่าง

 ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ท่ี แผนงานโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

๙
๖ 



                                                                                                                                                                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๗  ด้านบริหารจัดการที่ดี

 ๖. ยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองที่ดี

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ การฝึกซ้อมดับเพลิง

และหนีไฟในอาคาร

เพ่ือให้มีความรู้

 ทักษะ ในการ

หนีไฟในอาคาร

ฝึกซ้อม

ดับเพลิงและ

หนีไฟในอาคาร

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ฝึกซ้อมดับเพลิง

และหนีไฟใน

อาคาร

มีความรู้ ทักษะ

 ในการหนีไฟ

ในอาคาร

สํานักปลัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 ๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

๙
๗

 



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง

สว่างริมถนน

ขยายเขตไฟฟ้า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ขยายเขตไฟฟ้า มีไฟส่องสว่าง

กลางคืน

กองช่าง

๒ ขยายเขตประปา เพื่อให้มีน้ำประปา

ใช้ท่ัวถึง

ขยายเขต

ประปา

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ขยายเขต

ประปา

มีน้ำประปาใช้

ท่ัวถึง

กองช่าง

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตําบลสามเงา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนไฟฟ้า ประปา ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

๕๕
๙

๘
 



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ อุดหนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขต

เทศบาล

เพื่ออุดหนุน

โครงการอาหาร

กลางวัน

อาหารกลางวัน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ เด็กได้รับ

อาหารกลางวัน

เด็กได้รับ

อาหารครบ 

5 หมู่

กองการศึกษา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๔  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒนาสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทำงาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว ชุมชนและการ

เข้าถึงบริการของรัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตําบลสามเงา

 ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

๙
๙

 



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ โครงการอุดหนุน

อสม.

เพื่อพัฒนาการ

ด้านการ

สาธารณสุข

การบริการ

สาธารณสุข

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ อุดหนุน อสม. การบริการ

สาธารณสุขดี

ขึ้น

กองสาธารณสุข

๒ โครงการอุดหนุน

สําหรับขับเคลื่อน

โครงการสัตว์ปลอด

โรค คนปลอดภัย

จากพิษสุนัขบ้าตาม

พระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วลัยลักษณ์อัครราช

กุมารี

เพื่อควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนให้

สุนัขป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า

 -  - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ สุนัขในเขต

เทศบาล

ควบคุมโรคได้ กองสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

๑๐๐ 



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๓ โครงการสํารวจ

ข้อมูลสัตว์และขึ้น

ทะเบียนสัตว์ตาม

พระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้าลูก

เธอเจ้าฟ้า

จุฬาลงกรณ์วลัย

ลักษณ์อัคราชกุมารี

เพื่อจัดทําทะเบียน

สุนัขมีเจ้าของใน

เขตเทศบาล

สํารวจสุนัขใน

เขตเทศบาล

ตําบลสามเงา

 -  - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐ ชุมชน สุนัขมีเจ้าของ

ในเขต

เทศบาล

ตําบลสามเงา

ได้รับการจด

ทะเบียน

กองสาธารณสุข

๔ โครงการพระราชดําริท่ี

เก่ียวข้องกับงาน

สาธารณสุข

เพ่ือใช้ดำเนินงานใน

โครงการ

พระราชดําริเก่ียวกับ

งานสาธารณสุข

เพ่ือใช้

ดําเนินงานใน

โครงก่ารพระ

ราชดําริสําหรับ

ชุมชนในเขต

เทศบาล

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล

ท้ัง ๑๐ ชุมชน

ประชาชนใน

เขตเทศบาลมี

สุขภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน

กองสาธารณสุข

 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

๑๐๑ 



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ โครงการอุดหนุนกิ่ง

กาชาดอําเภอสามเงา

เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ยากไร้ 

ผู้ประสบปัญหา

ทางสังคม

ช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ยากไร้ 

ผู้ประสบ

ปัญหาทางสังคม

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกิ่ง

กาชาดอําเภอ

สามเงา

ช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ยากไร้ ผู้

ประสบปัญหา

ทางสังคม

สํานักปลัด

๒ โครงการอุดหนุน

เหล่ากาชาดจังหวัด

ตาก

เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ยากไร้ 

ผู้ประสบปัญหา

ทางสังคม

ช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ยากไร้ 

ผู้ประสบ

ปัญหาทางสังคม

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อุดหนุนเหล่า

กาชาดจังหวัด

ตาก

ช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ยากไร้ ผู้

ประสบปัญหา

ทางสังคม

สํานักปลัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี แผนงานโครงการ

๑๐๒ 



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ

พลังแผ่นดินเอาชนะยา

เสพติดอําเภอสามเงา

เพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

อุดหนุนศูนย์

ปฏิบัติการพลัง

แผ่นดินเอาชนะยา

เสพติดอําเภอสาม

เงา

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  -  -  - ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายา

เสพติด

สังคมปลอด

ยาเสพติด

กองสาธารณสุข

๒ อุดหนุนท่ีทําการอําเภอ

สามเงาดำเนินการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

 การจัดระเบียบสังคม

และภารกิจด้านความ

มั่นคงของภาครัฐ

เพ่ือจัดหาชุดตรวจสาร

เสพติด  เฝ้าระวัง  มี

ส่วนร่วมในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด

อุดหนุนโครงการ

ดำเนินการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายา

เสพติด การจัด

ระเบียบสังคมและ

ภารกิจด้านความ

ม่ันคงของภาครัฐ

ร่วมกับประชาชน

 -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายา

เสพติด

สังคมปลอด

ยาเสพติด

กองสาธารณสุข

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตําบลสามเงา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี ๕ การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบร้อย กลยุทธ์ สร้างขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อย

    และความมั่นคงชายแดน และกลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนและข้าราชการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ท่ี ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

 ๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่มา

 ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

๑๐๓ 



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ โครงการอุดหนุน

วัฒนธรรมอําเภอ

สามเงา ตามโครงการ

สืบสานวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือส่งเสริม ฟ้ืนฟู 

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

อุดหนุนสภา

วัฒนธรรม

เทศบาลตําบล

สามเงา

๒๐,๐๐๐  -  -  -  - อุดหนุนสภา

วัฒนธรรม

เทศบาลตําบล

สามเงา

วัฒนธรรม

ประเพณีคงอยู่

กองการศึกษา

๒ โครงการอุดหนุน

ชุมชนต่างๆ

เพ่ือส่งเสริม ฟ้ืนฟู 

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

อุดหนุนชุมชน

ต่างๆ

๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - อุดหนุนชุมชน

ต่างๆ

วัฒนธรรม

ประเพณีคงอยู่

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตําบลสามเงา

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทำงาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว

   ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๕  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ๔.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

แบบ ผ.๐๒

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

๑๐๔
 



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ โครงการอุดหนุนท่ี

ทําการอําเภอสามเงา

 ตามโครงการวัน

สําคัญของชาติ

เพื่อดําเนินการจัด

งานรัฐพิธี ของ

อําเภอสามเงา และ

เป็นศูนย์กลางใน

การเข้าร่วมรัฐพิธี

สําคัญ

อุดหนุนท่ีทํา

การอําเภอสาม

เงา

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อุดหนุนท่ีทํา

การอําเภอ

สามเงา

การ

ดําเนินการจัด

งานรัฐพิธี 

ของอําเภอ

สามเงา และ

เป็นศูนย์กลาง

ในการเข้า

ร่วมรัฐพิธี

สําคัญ

สํานักปลัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๗  ด้านบริหารจัดการที่ดี

 ๕. ยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองที่ดี

 ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตําบลสามเงา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความม่ันคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ 

    สิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนและข้าราชการ

๑๐๕
 



                                                                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ โครงการอุดหนุนท่ี

ทําการอําเภอสามเงา

 ในป้องกันและ

แก้ไขปัญหาหมอก

ควัน

เพ่ือลดปัญหา

ที่เกิดจาก

หมอกควันไฟป่า

ปัญหา

ท่ีเกิดจาก

หมอกควันไฟ

ป่า ลดลง

 -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อุดหนุนท่ีทํา

การอําเภอ

สามเงา

ปัญหา

ท่ีเกิดจาก

หมอกควันไฟ

ป่า ลดลง

สํานักปลัด

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  แบบ ผ.๐๒

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ ป้องกัน ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลยุทธ์ส่งเสริมการใช้

    พลังงานทดแทน และบริหารจัดการขยะ น้ำเสียอย่างยั่งยืน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๖  บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๖ ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๖.๑ แผนงานแผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตําบลสามเงา

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

๑๐๖ 



                                                                                                                                      แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.

เข้าอ่างแม่ปุย หมู่ ๕

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวกขึ้น

๒๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๐๐ เมตร ถนน คสล. เทศบาลตําบล

สามเงา

๒ โครงการก่อสร้าง

แนวเรียงหินริมตลิ่ง

เพื่อป้องกันตลิ่ง

พัง

ริมแม่น้ำปิง ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ แนวหินริมตลิ่ง ตลิ่งไม่พัง เทศบาลตําบล

สามเงา

๓ โครงการบูรณะถนน

สุขาภิบาลสาย๑

ริมนํ้า

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวกขึ้น

ตามแบบ

แปลนท่ี

เทศบาลกําหนด

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปรับปรุง

ให้ดีขึ้น

การสัญจร

สะดวกขึ้น

เทศบาลตําบล

สามเงา

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชีวัด

(KPI)

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลตําบลสามเงา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนไฟฟ้า ประปา ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน

๕๕
๑๐๗

 



                                                                                                                                      แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๔ โครงการก่อสร้าง

สะพานข้ามแม่น้ำ

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวกขึ้น

กว้าง ๗ เมตร

ยาว ๒๐๐ 

เมตร ทางเท้า

ไฟส่องสว่าง

 - ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ สะพาน การสัญจร

สะดวกขึ้น

เทศบาลตําบล

สามเงา

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ โครงการก่อสร้าง

อาคารกรองน้ํา

เพ่ือกรองน้ํา ตามแบบ

แปลนท่ี

เทศบาลกําหนด

 - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ อาคารกรองน้ํา น้ําสะอาด เทศบาลตําบล

สามเงา

๒ โครงการระบบจ่าย

นํ้าประปาของ

เทศบาล

เพื่อให้มี

น้ำประปาใช้

ตามแบบ

แปลนท่ี

เทศบาลกําหนด

 - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ มีนํ้าประปา

ท่ัวถึง

มีนํ้าประปา เทศบาลตําบล

สามเงา

๓ โครงการก่อสร้างฝาย

น้ำล้น

เพ่ือกักเก็บน้ํา ฝายน้ำล้น  - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ฝายน้ำล้น มีน้ําเพ่ือ

การเกษตร

เทศบาลตําบล

สามเงา

๔ โครงการสร้างกังหันน้ำ

(หลูก)

นำน้ำมาใช้ กังหันน้ํา  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กังหันน้ํา

(หลูก)

มีน้ําเพ่ือ

การเกษตร

เทศบาลตําบล

สามเงา

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ๑.๒ แผนงานการเกษตร

ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

๑๐๘
 

๕๕



                                                                                                                                      แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ โครงการจัดตั้งศูนย์

กําจัดขยะมูลฝอย

เพื่อกําจัดขยะ

มูลฝอย

ศูนย์กำจัด

ขยะมูลฝอย

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ศูนย์กำจัด

ขยะมูลฝอย

การจัดการ

ขยะถูกวิธี

เทศบาลตําบล

สามเงา

๒ โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์พัทยา๒

เพื่อเป็นสถานท่ี

พักผ่อน

ปรับพื้นท่ี

จัดสวนไม้

ดอกไม้ประดับ

 - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ปรับพื้นท่ี

จัดสวนไม้

ดอกไม้ประดับ

มีสถานท่ี

พักผ่อนหย่อน

ใจ

เทศบาลตําบล

สามเงา

๓ โครงการสวนมหา

ราชานุสรณ์

เพื่อเป็นสถานท่ี

พักผ่อน

ปรับพื้นท่ี

จัดสวนไม้

ดอกไม้ประดับ

๙๖,๐๐๐,๐๐๐  - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ปรับพื้นท่ี

จัดสวนไม้

ดอกไม้ประดับ

มีสถานท่ี

พักผ่อนหย่อน

ใจ

เทศบาลตําบล

สามเงา

ตัวชีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 ๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๖  บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๒. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาลตําบลสามเงา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ ป้องกัน ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลยุทธ์ส่งเสริมการใช้

    พลังงานทดแทน และบริหารจัดการขยะ น้ำเสียอย่างยั่งยืน

แบบ ผ.๐๒บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

๑๐๙ 



                                                                                                                                      แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

๒๕๖๑

บาท

๒๕๖๒

บาท

๒๕๖๓

บาท

๒๕๖๔

บาท

๒๕๖๕

บาท

๑ โครงการส่งเสริม

ประเพณีสักการะ

พระบรมธาตุลอย

เพื่อสืบสาน

ประเพณี

สักการะพระ

บรมธาตุลอย

จัดงาน

สักการะพระ

บรมธาตุลอย

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จัดงาน

สักการะพระ

บรมธาตุลอย

สืบสาน

วัฒนธรรม

พื้นบ้าน

เทศบาลตําบล

สามเงา

 ๓.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

แบบ ผ.๐๒

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่ ๕  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทำงาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว

   ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชีวัด

(KPI)

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาลตําบลสามเงา

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

๑๑๐ 



                                                                                                                                                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

                         แบบ ผ.๐๓

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๑ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม  - ๖๐,๐๐๐  -  -  - สํานักปลัด

๒ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุนวม ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐  - สํานักปลัด

๓ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขก  - ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐  - สํานักปลัด

๔ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร ๑๘,๐๐๐  -  -  -  - สํานักปลัด

๕ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์มือถือ ๑๐,๐๐๐  -  -  -  - สํานักปลัด

๖ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด

๗ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าท่ี  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด

๘ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิดใน

สํานักงานเทศบาล
๕๐,๐๐๐  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด

๙ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - สํานักปลัด

๑๐ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ีพลาสติก๒๐๐ ตัว  - ๔๔,๕๐๐  - ๕๐,๐๐๐  - สํานักปลัด

๑๑ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ออเนกประสง

ชุบขาโครเมี่ยม

 - ๕๙,๘๐๐  -  -  - สํานักปลัด

๑๒ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์  - ๓๔,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐  - สํานักปลัด

๑๓ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องดูดฝุ่น ๒๕ ลิตร ๑๔,๐๐๐  -  -  - สํานักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลสามเงา

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

๑๑๑ 



                                                                                                                                                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

                         แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลสามเงา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๑๔ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ โน็ตบุ๊ค

สําหรับงานประมวลผล

 -  - ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ สํานักปลัด

๑๕ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ PC

ประมวลผล

๕๐,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ สํานักปลัด

๑๖ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีด ๖๖,๐๐๐ ๗,๙๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ สํานักปลัด

๑๗ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบ Laser  -  - ๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐ สํานักปลัด

๑๘ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ หอกระจายข่าวตามสาย  - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐  -  - สํานักปลัด

๑๙ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ ลําโพงแขวนผนัง  - ๙,๐๐๐  -  -  - สํานักปลัด

๒๐ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิด

ในเขตเทศบาล
๕๐,๐๐๐  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด

๒๑ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจร ๒ ตัว  -  - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - สํานักปลัด

๒๒

บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู๊บานเล่ือนเก็บเอกสาร

กระจกสูง 1 ตู้

 -  - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - สํานักปลัด

๒๓ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมตั้งพื้น ขนาด 

30 น้ิว 2 ตัว

 -  - ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐  - สํานักปลัด

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

๑๑๒ 



                                                                                                                                                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

                         แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลสามเงา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๒๔ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องรับโทรศัพท์ 

4 เครื่อง

 -  - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - สํานักปลัด

๒๕ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง  -  - ๖,๐๐๐  -  - สํานักปลัด

๒๖ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

กล้องรูป digital 

DSLR

 -  - ๑๙,๕๐๐ ๑๙,๕๐๐  - สํานักปลัด

๒๗ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

กล้องถ่าย VDO  -  - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  - สํานักปลัด

๒๘ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ PC

ประมวลผล

 -  - ๔๔,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐  - กองคลัง

๒๙ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบ laser  -  - ๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐  - กองคลัง

๓๐ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์  -  - ๕,๐๐๐  -  - กองคลัง

๓๑ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

รถจักรยานยนต์
 -  -

๔๕,๐๐๐  -  - กองคลัง

๓๒ รักษาความ

สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ลอกโซ่
 -  -

๘,๐๐๐  -  - งานป้องกันฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

๑๑๓ 



                                                                                                                                                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

                         แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลสามเงา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๓๓ รักษาความ

สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบนํ้า
 -  -

๑๐,๐๐๐  -  - งานป้องกันฯ

๓๔ รักษาความ

สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง 2 ตัว  -  - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - งานป้องกันฯ

๓๕ รักษาความ

สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองเป่าใบไม้  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - งานป้องกันฯ

๓๖ รักษาความ

สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทํานํ้าเย็น  - ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐  -  - งานป้องกันฯ

๓๗ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิดอาคาร

 ศพด.

 -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๓๘ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ PC

ประมวลผล

 - ๔๔,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐  - กองการศึกษา

๓๙ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบ Laser  -  - ๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐ กองการศึกษา

๔๐ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องดูดฝุ่น ๒๕ ลิตร  - ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐  - กองการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๑๑๔
 



                                                                                                                                                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

                         แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลสามเงา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๔๑ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  -  - กองการศึกษา

๔๒ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ ลําโพงแขวนผนัง  - ๙,๐๐๐  -  -  - กองสาธารณสุข

๔๓ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์พร้อมจอ

แสดงผล

 -  - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  - กองสาธารณสุข

๔๔ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ โน็ตบุ๊ค

สําหรับงานประมวลผล

 -  - ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ กองสาธารณสุข

๔๕ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีด  -  - ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐  - กองสาธารณสุข

๔๖ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบ Laser  -  - ๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐  - กองสาธารณสุข

๔๗ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ PC

ประมวลผล

 - ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐  - กองสาธารณสุข

๔๘ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์  -  - ๔๐,๐๐๐  -  - กองสาธารณสุข

๔๙ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงพร้อมลำโพง  -  - ๒๐,๐๐๐  -  - กองสาธารณสุข

๕๐ เคหะและ

ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้มาติดต่อ

ราชการ

 -  - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐  - กองช่าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

๑๑๕
 



                                                                                                                                                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

                         แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลสามเงา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๕๑ เคหะและ

ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบ Laser  -  - ๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐  - กองช่าง

๕๒ เคหะและ

ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบ ฉีด

หมึก A๓

 -  - ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐  - กองช่าง

๕๓ เคหะและ

ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน็ตบุค

ประมวลผล

 -  - ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐  - กองช่าง

๕๔ เคหะและ

ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู๊เก็บเอกสารบาน

เลื่อนทึบ  ๒ ตู้

 -  - ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐  - กองช่าง

๕๕ เคหะและ

ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู๊เก็บเอกสารบาน

เลื่อนกระจก ๒ ชั้น  

๓ ตู้

 -  - ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐  - กองช่าง

๕๖ เคหะและ

ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้อเนกประสงค์

ขาชุปโครเมี่ยม

 -  - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  - กองช่าง

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๑๑๖ 



                                                                                                                                                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสามเงา

                         แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลสามเงา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๕๗ เคหะและ

ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู๊เก็บเอกสารเหล็ก

บานเลื่อน กระจกสูง

 -  - ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐  - กองช่าง

๕๘ เคหะและ

ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน

 -  - ๑๕,๐๐๐ ๗,๐๐๐  - กองช่าง

๕๙ เคหะและ

ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบ

ข้อแข็ง

 -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - กองช่าง

๖๐ เคหะและ

ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเจียร์ ขนาด ๗ 

น้ิว

 -  - ๖,๓๐๐  -  - กองช่าง

๖๑ เคหะและ

ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้า  -  - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐  - กองช่าง

๖๒ เคหะและ

ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านเจาะกระแทก  -  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  - กองช่าง

๖๓ เคหะและ

ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

ประมวลผลแบบท่ี2

 -  - ๓๐,๐๐๐  -  - กองช่าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

๑๑๗
 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๑๑๘ 

ส่วนท่ี ๔ 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 

๑.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

                อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินพ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ให้ผูบ้รกิารแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถ่ินประกอบด้วย 

               (๑) สมาชิกสภาท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน 

               (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินทีป่ระชาคมคัดเลือกจำนวนสองคน 

               (๓) ผู้แทนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทีผู่้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน 

               (๔) หัวหน้าส่วนการบรหิารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 

               (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่บ้รหิารทอ้งถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน 

               โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกคน

หน่ึงทำหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ 

                กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับเลือกอีกก็ได้ 
                 

                                                  ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอำนาจหน้าที่ ดังน้ี 

                (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผูบ้รหิาร

ท้องถ่ิน เพื่อให้ผูบ้รหิารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง  ภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสบิวัน 

                (๔) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร 
                 

                                                  ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อให้การบรหิารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินสอดคล้องกบัแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตามความเหมาะสม 



 
 

  แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๑๑๙ 

๒.ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมนิผล 

               เทศบาลตำบลสามเงา กำหนดรปูแบบการติดตามและประเมินผลตามตัวช้ีวัดโครงการใน

แผนพัฒนารวมถึงการประเมนิผลโครงการ (Project Evacuation) และการประเมินผลกระทบ (Impact 

Evacuation)เพื่อความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ และโครงการ ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 

๓. การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

                การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการติดตามและ

เมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ข้ึนอยู่กับมติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาฯ  และเสนอรายงานต่อผูบ้รหิารเพื่อให้ผู้บรหิารเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลสามเงา 

และคณะกรรมการพฒันาเทศบาลตำบลสามเงา เพื่อประกาศให้ประชาชนในพื้นทีเ่ทศบาลตำบลสามเงา 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีโดยเน้นการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทีเ่ป็นโครงการทีเ่ทศบาลตำบล

สามเงา มีศักยภาพที่จะสามารถดำเนินการได้ ในส่วนโครงการที่เกินศักยภาพจะประสานงานของทราบผล

ความก้าวหน้า จากคณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถ่ินระดับอำเภอ เพื่อทีจ่ะนำมาจัดทำเป็นรายงาน

ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป 
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