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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1   พ.ศ. 2562 

 

เหตุผลและความจ าเปน็ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ฉบับแก้ไข  ครั้งที่ 2   พ.ศ. 2562 

แบบ ผ 02 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หน้า   9     ล าดับที่  34 

รายการเดิม/รายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง 
เหตุผลหรือความจ าเป็น 
ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนเทศบาล 4 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร 
เป้าหมาย 
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,985 
ตร.ม. ยาว 795.00 ม. หนา 0.04 ม. ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลเวียงสาก าหนด 
งบประมาณ  
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 :  1,658,000     
ปี 2563 :      -   
ปี 2564 :      -   
ปี 2565 :      -   
ตัวชี้วัด : พ้ืนที่ของถนนที่ปรับปรุง 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัยในการสัญจร 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กองช่าง 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนเทศบาล 4 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร 
เป้าหมาย 
ปี 2562 : ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 2,821 ตร.ม. ยาว 352.00 ม. 
หนา 0.04 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลเวียงสาก าหนด 
ปี 2563 : ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 3,160 ตร.ม. ยาว 443.00 ม. 
หนา 0.04 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลเวียงสาก าหนด 
งบประมาณ  
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 : 795,000   
ปี 2563 : 895,000 
ปี 2564 :      -   
ปี 2565 :      -   
ตัวชี้วัด : พ้ืนที่ของถนนที่ปรับปรุง 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัยในการสัญจร 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กองช่าง 

เนื่องจากเทศบาลต าบล 
เวียงสา มีงบประมาณคงเหลือ
จากเงินรางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหาร
จัดการที่ดี ประจ าปี พ.ศ. 
2562 ส าหรับโครงการ
ดังกล่าว ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินการปรับปรุงถนน
ตลอดสายทาง ภายใน
ปีงบประมาณ  
จึงจ าเป็นต้องแยกการ
ด าเนินการเป็น 2 ช่วง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลเวียงสา  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 
รายการเดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562  หน้า 9  ล าดับที่ 34 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
ถนนเทศบาล 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ปูแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า 5,985 
ตร.ม. ยาว 795.00 
ม. หนา 0.04 ม. 
ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบล 
เวียงสาก าหนด 

- 1,658,000 - - - พื้นที่ของ
ถนนท่ี
ปรับปรุง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายการใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
ถนนเทศบาล 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ปี 2562 : ปูแอส-
ฟัลท์ตกิคอนกรีต 
พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
2,821 ตร.ม. ยาว 
352.00 ม. หนา 
0.04 ม. ตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ต าบลเวียงสาก าหนด 
ปี 2563 : ปูแอส-
ฟัลท์ตกิคอนกรีต 
พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
3,160 ตร.ม. ยาว 
443.00 ม. หนา 
0.04 ม. ตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ต าบลเวียงสาก าหนด 

- 795,000 895,000 - - พื้นที่ของ
ถนนท่ี
ปรับปรุง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 


