
 

 

 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
 

ของ 
 

เทศบาลนครแม่สอด 
อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

      
    

 
 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 

 





 

ค าน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ./2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ./2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น      
เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการ และศักยภาพของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการประสานและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการ
พัฒนาประเทศ โดยได้ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล          
นครแม่สอดภายในก าหนดห้าปี นั้น 

เนื่องจากแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) ของ
เทศบาลนครแม่สอด จ านวน ๕ รายการ บรรจุอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ แต่ไม่
ปรากฏในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร       
ที่ต้องการด าเนินการโครงการเร่งด่วนเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและ           
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงต้องด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)     
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) 
ของเทศบาลนครแม่สอด มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และสามารถน าแผนงาน/โครงการพัฒนาไปเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณ และด าเนินการได้ตามระเบียบต่อไป จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.2561 – 256๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลนครแม่สอดข้ึน  
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – 256๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.2562  

 ของเทศบาลนครแม่สอด 
------------------------------------------------------ 

เหตุผลและความจ าเป็น 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข 

ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒          
ตามที่เทศบาลนครแม่สอดได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)         

ของเทศบาลนครแม่สอด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
  ข้อ 4 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นข้อผิดพลาด
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิม
เปลี่ยนแปลงไป 
  ข้อ 21 “การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  เทศบาลนครแม่สอด ได้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ.2561 – 256๕)/ของเทศบาลนครแม่สอด ปรากฏว่าโครงการ จ านวน ๕ รายการ บรรจุอยู่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ แต่ไม่ปรากฏในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนและตอบสนองนโยบายของผู้บริหารที่ต้องการด าเนินการโครงการเร่งด่วนเกี่ยวกับกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงต้องด าเนินการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้น เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) ของเทศบาลนครแม่สอด มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และสามารถ
น าแผนงาน/โครงการพัฒนาไปเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ และด าเนินการได้ตามระเบียบต่อไป จึงมี        
ความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ
เทศบาลนครแม่สอดข้ึน  
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สารบัญ 
 

           หน้า 
 ค าน า 

บันทึกหลกัการและเหตุผล               1-2 
 บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
  -  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)               3  
                     -  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)                        4 - 9   
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บัญชีสรุปโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1

แผนงานเคหะและชมุชน 0 0 5 996,500 5 996,500 5 996,500 5 996,500 20 3,986,000

0 0 5 996,500 5 996,500 5 996,500 5 996,500 20 3,986,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

เทศบาลนครแม่สอด อ าเภอแม่สอด  จังหวดัตาก

ยุทธศาสตร์

รวม 5 ปีป ีพ.ศ. 2565

รวม

ป ีพ.ศ. 2561 ป ีพ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน

ป ีพ.ศ. 2563 ป ีพ.ศ. 2564

 3



 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02

จากเดมิ
ตวัชี้วัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีร่ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

1 โครงการติดต้ังและปรับปรุง  - เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจรมี  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ - - 70,000 70,000 70,000 ประชาชน  - ลดการเกิดอุบติัเหตุได้ กองช่าง

ไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ    ความปลอดภยั    จ านวน 7 โคม ก าลังไฟฟา้ มคีวามพงึ  - ประชาชนได้รับความสะดวก

บริเวณซอยร่วมจิตร  - เพื่อเอื้ออ านวยความเปน็อยู่ที่ดี    60 วตัต์ พอใจ    และปลอดภยัในการสัญจร 

(ซ.ร้านบญุโรจน์)    และเปน็ประโยชนสุ์ขของสังคม ร้อยละ 80    ไป - มา

 - เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

   และรองรับการขยายตัวทาง

   เศรษฐกิจในอนาคต

แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

เทศบาลนครแม่สอด อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนและแก้ปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตาก ที ่1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครแมส่อดที ่ 1 ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
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ตวัชี้วัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีร่ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

2 โครงการติดต้ังและปรับปรุง  - เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจรมี  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ - - 230,000 230,000 230,000 ประชาชน  - ลดการเกิดอุบติัเหตุได้ กองช่าง

ไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ    ความปลอดภยั    จ านวน 12 โคม ก าลังไฟฟา้ มคีวามพงึ  - ประชาชนได้รับความสะดวก

บริเวณซอยโรงแรมพรเทพ  - เพื่อเอื้ออ านวยความเปน็อยู่ที่ดี    120 วตัต์ พอใจ    และปลอดภยัในการสัญจร 

ถึงร้านแพรสีแดง    และเปน็ประโยชนสุ์ขของสังคม ร้อยละ 80    ไป - มา

 - เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

   และรองรับการขยายตัวทาง

   เศรษฐกิจในอนาคต

3 โครงการติดต้ังและปรับปรุง  - เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจรมี  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ - - 76,500 76,500 76,500 ประชาชน  - ลดการเกิดอุบติัเหตุได้ กองช่าง

ไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ    ความปลอดภยั    จ านวน 4 โคม ก าลังไฟฟา้ มคีวามพงึ  - ประชาชนได้รับความสะดวก

บริเวณซอยหน้าบา้น  - เพื่อเอื้ออ านวยความเปน็อยู่ที่ดี    120 วตัต์ พอใจ    และปลอดภยัในการสัญจร 

นายอ าเภอ    และเปน็ประโยชนสุ์ขของสังคม ร้อยละ 80    ไป - มา

 - เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

   และรองรับการขยายตัวทาง

   เศรษฐกิจในอนาคต

5



ตวัชี้วัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีร่ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

4 โครงการติดต้ังและปรับปรุง  - เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจรมี  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ - - 120,000 120,000 120,000 ประชาชน  - ลดการเกิดอุบติัเหตุได้ กองช่าง

ไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ    ความปลอดภยั    จ านวน12 โคม ก าลังไฟฟา้ มคีวามพงึ  - ประชาชนได้รับความสะดวก

บริเวณถนนหน้าสุสาน  - เพื่อเอื้ออ านวยความเปน็อยู่ที่ดี    60 วตัต์ สูง 4 เมตร พอใจ    และปลอดภยัในการสัญจร 

วดัดอนแก้ว หน้าโกดัง    และเปน็ประโยชนสุ์ขของสังคม ร้อยละ 80    ไป - มา

 - เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

   และรองรับการขยายตัวทาง

   เศรษฐกิจในอนาคต

5 โครงการปรับปรุงทาง  - เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจรมี  - ปรับปรุงทางม้าลายภายใน - - 500,000 500,000 500,000 ประชาชน  - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ม้าลายและติดต้ังปา้ย    ความปลอดภยั    เขตเทศบาลนครแม่สอด มคีวามพงึ    และปลอดภยัในการสัญจร 

แจ้งเตือนในเขตเทศบาล  - เพื่อเอือ้อ านวยความเปน็อยูท่ี่ดี  - ติดต้ังปา้ยแจ้งเตือนต่างๆ พอใจ    ไป - มา

นครแม่สอด    และเปน็ประโยชนสุ์ขของสังคม    ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ร้อยละ 80
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ขอแก้ไขเป็น
ตวัชี้วัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีร่ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

1 โครงการติดต้ังและปรับปรุง  - เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจรมี  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ - 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชน  - ลดการเกิดอุบติัเหตุได้ กองช่าง

ไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ    ความปลอดภยั    จ านวน 7 โคม ก าลังไฟฟา้ มคีวามพงึ  - ประชาชนได้รับความสะดวก

บริเวณซอยร่วมจิตร  - เพื่อเอื้ออ านวยความเปน็อยู่ที่ดี    60 วตัต์ พอใจ    และปลอดภยัในการสัญจร 

(ซ.ร้านบญุโรจน์)    และเปน็ประโยชนสุ์ขของสังคม ร้อยละ 80    ไป - มา

 - เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

   และรองรับการขยายตัวทาง

   เศรษฐกิจในอนาคต

2 โครงการติดต้ังและปรับปรุง  - เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจรมี  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ - 230,000 230,000 230,000 230,000 ประชาชน  - ลดการเกิดอุบติัเหตุได้ กองช่าง

ไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ    ความปลอดภยั    จ านวน 12 โคม ก าลังไฟฟา้ มคีวามพงึ  - ประชาชนได้รับความสะดวก

บริเวณซอยโรงแรมพรเทพ  - เพื่อเอื้ออ านวยความเปน็อยู่ที่ดี    120 วตัต์ พอใจ    และปลอดภยัในการสัญจร 

ถึงร้านแพรสีแดง    และเปน็ประโยชนสุ์ขของสังคม ร้อยละ 80    ไป - มา

 - เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

   และรองรับการขยายตัวทาง

   เศรษฐกิจในอนาคต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
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ตวัชี้วัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีร่ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

3 โครงการติดต้ังและปรับปรุง  - เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจรมี  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ - 76,500 76,500 76,500 76,500 ประชาชน  - ลดการเกิดอุบติัเหตุได้ กองช่าง

ไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ    ความปลอดภยั    จ านวน 4 โคม ก าลังไฟฟา้ มคีวามพงึ  - ประชาชนได้รับความสะดวก

บริเวณซอยหน้าบา้น  - เพื่อเอื้ออ านวยความเปน็อยู่ที่ดี    120 วตัต์ พอใจ    และปลอดภยัในการสัญจร 

นายอ าเภอ    และเปน็ประโยชนสุ์ขของสังคม ร้อยละ 80    ไป - มา

 - เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

   และรองรับการขยายตัวทาง

   เศรษฐกิจในอนาคต

4 โครงการติดต้ังและปรับปรุง  - เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจรมี  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ - 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน  - ลดการเกิดอุบติัเหตุได้ กองช่าง

ไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ    ความปลอดภยั    จ านวน12 โคม ก าลังไฟฟา้ มคีวามพงึ  - ประชาชนได้รับความสะดวก

บริเวณถนนหน้าสุสาน  - เพื่อเอื้ออ านวยความเปน็อยู่ที่ดี    60 วตัต์ สูง 4 เมตร พอใจ    และปลอดภยัในการสัญจร 

วดัดอนแก้ว หน้าโกดัง    และเปน็ประโยชนสุ์ขของสังคม ร้อยละ 80    ไป - มา

 - เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

   และรองรับการขยายตัวทาง

   เศรษฐกิจในอนาคต
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ตวัชี้วัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีร่ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

5 โครงการปรับปรุงทาง  - เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจรมี  - ปรับปรุงทางม้าลายภายใน - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน  - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ม้าลายและติดต้ังปา้ย    ความปลอดภยั    เขตเทศบาลนครแม่สอด มคีวามพงึ    และปลอดภยัในการสัญจร 

แจ้งเตือนในเขตเทศบาล  - เพื่อเอือ้อ านวยความเปน็อยูท่ี่ดี  - ติดต้ังปา้ยแจ้งเตือนต่างๆ พอใจ    ไป - มา

นครแม่สอด    และเปน็ประโยชนสุ์ขของสังคม    ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ร้อยละ 80

- เหตุผลและความจ าเป็นในการ "แก้ไข" แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) คร้ังที ่1 พ.ศ.2562 ในคร้ังนี้ 
เนื่องจากแผนงาน/โครงการทีบ่รรจุในแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ของเทศบาลนครแม่สอด จ านวน 5 รายการ บรรจุอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563, 2564 และ 2565 แต่ไม่ปรากฏในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เพือ่ประโยชน์ของประชาชนและตอบสนองนโยบายของผู้บริหารทีต้่องการด าเนินการโครงการเร่งด่วนเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชน
และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงต้องด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562     
ดังนั้น เพือ่ให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลนครแม่สอด มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และสามารถน าแผนงาน/โครงการพัฒนาไปเป็นกรอบ
ในการจัดท างบประมาณ และด าเนินการได้ตามระเบียบต่อไป จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)
แก้ไข คร้ังที ่1 พ.ศ.2562 ของเทศบาลนครแม่สอดขึ้น 
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