
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2   พ.ศ. 2562 

 

 

ค ำน ำ 
 
  ตามที่  เทศบาลต าบลเวียงสาได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปแล้ว                   

เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี  และเป็นเครื่องมือ

ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ รวมถึงการตั้งจ่ายงบประมาณเป็นรายการใหม่  นั้น 

  โดยภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว  เทศบาลต าบลเวียงสา              

ได้รับแจ้งจากกองช่างว่ามีความประสงค์จะขอแก้ไขปีและแบบบัญชีโครงการที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนา                 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานและในการให้บริการสาธารณะ               

แก่ประชาชน 

เทศบาลต าบลเวียงสาจึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข  

ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2562    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  21  ประกอบกับหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3 / ว 6047  ลงวันที่ 19  ตุลาคม  2561 “กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

มีความจ าเป็นและเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  ให้เป็นอ านาจของ

ผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ

สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน”   
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สำรบัญ 
 

หน้ำ 

 

เหตุผลและความจ าเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น                  1 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2562       4

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2   พ.ศ. 2562 

1 

 

เหตุผลและควำมจ ำเปน็ในกำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 

แบบ ผ.02 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

หน้ำ 68  ล ำดับท่ี 1   

รำยกำรเดิม/รำยละเอียดเดิม รำยกำรแก้ไข 
เหตุผลหรือควำม

จ ำเป็นที่ต้องกำรแก้ไข 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนเทศบาล 1  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร 
เป้าหมาย 
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,152 ตร.ม. ยาว 270.00 ม.  
หนา 0.04 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลเวียงสาก าหนด 
งบประมาณ  
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 :      -   
ปี 2563 : 418,000   
ปี 2564 :      -  
ปี 2565 :      -   
ตัวชี้วัด : พ้ืนที่ของถนนที่ปรับปรุง 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจร 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กองช่าง 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนเทศบาล 1  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการสัญจร 
เป้าหมาย 
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,152 ตร.ม. ยาว 270.00 ม.  
หนา 0.04 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลเวียงสาก าหนด 
งบประมาณ  
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 : 418,000     
ปี 2563 :      - 
ปี 2564 :      -  
ปี 2565 :      -   
ตัวชี้วัด : พ้ืนที่ของถนนที่ปรับปรุง 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจร 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กองช่าง 

เนื่องจากสภาพถนน
บางช่วงมีสภาพผิว
จราจรช ารุดเสียหาย
แตกร้าว เป็นหลุม เป็น
บ่อ ท าให้ผู้ใช้ถนนไม่ได้
รับความสะดวก และ
เกิดอุบัติเหตุขึ้น
บ่อยครั้ง จึงมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหา
โดยเร็ว 
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เหตุผลและควำมจ ำเปน็ในกำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 

แบบ ผ.02 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

หน้ำ 69  ล ำดับท่ี 2   

รำยกำรเดิม/รำยละเอียดเดิม รำยกำรแก้ไข 
เหตุผลหรือควำม

จ ำเป็นที่ต้องกำรแก้ไข 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนเทศบาล 6 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร 
เป้าหมาย 
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,832 ตร.ม. ยาว 480.00 ม. หนา  
0.04 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล
เวียงสาก าหนด 
งบประมาณ  
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 :      -   
ปี 2563 : 787,000 
ปี 2564 :      -  
ปี 2565 :      -   
ตัวชี้วัด : พ้ืนที่ของถนนที่ปรับปรุง 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจร 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กองช่าง 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนเทศบาล 6 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการสัญจร 
เป้าหมาย 
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,832 ตร.ม. ยาว 480.00 ม. หนา  
0.04 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล
เวียงสาก าหนด 
งบประมาณ  
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 : 787,000 
ปี 2563 :      - 
ปี 2564 :      -  
ปี 2565 :      -   
ตัวชี้วัด : พ้ืนที่ของถนนที่ปรับปรุง 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจร 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กองช่าง 

เนื่องจากสภาพถนน
บางช่วงมีสภาพผิว
จราจรช ารุดเสียหาย
แตกร้าว เป็นหลุม เป็น
บ่อ ท าให้ผู้ใช้ถนนไม่ได้
รับความสะดวก และ
เกิดอุบัติเหตุขึ้น
บ่อยครั้ง จึงมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหา
โดยเร็ว 
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เหตุผลและควำมจ ำเปน็ในกำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 

แบบ ผ.02/1 เปลี่ยนเป็น  ผ.02 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

หน้ำ 157  ล ำดับที่ 2   

รำยกำรเดิม/รำยละเอียดเดิม รำยกำรแก้ไข 
เหตุผลหรือควำม

จ ำเป็นที่ต้องกำรแก้ไข 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนเทศบาล 4 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร 
เป้าหมาย 
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,985 ตร.ม. ยาว 795.00 ม. หนา  
0.04 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล
เวียงสาก าหนด 
งบประมาณ  
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 :      -   
ปี 2563 :      -   
ปี 2564 : 1,658,000  
ปี 2565 :      -   
ตัวชี้วัด : พ้ืนที่ของถนนที่ปรับปรุง 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจร 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กองช่าง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนเทศบาล 4 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการสัญจร 
เป้าหมาย 
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,985 ตร.ม. ยาว 795.00 ม. หนา  
0.04 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล
เวียงสาก าหนด 
งบประมาณ  
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 : 1,658,000    
ปี 2563 :      -   
ปี 2564 :      - 
ปี 2565 :      -   
ตัวชี้วัด : พ้ืนที่ของถนนที่ปรับปรุง 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจร 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กองช่าง 

เนื่องจากเทศบาลต าบล
เวียงสา มีงบประมาณ
เพียงพอที่สามารถ
ด าเนินการเองได้ 
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รายการเดิม 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  แบบ ผ.02   หน้า 68  ล าดับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
ถนนเทศบาล 1 
*** 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ปูแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า 1,152 
ตร.ม. ยาว 270.00 
ม. หนา 0.04 ม. 
ตามแบบแปลน 
ที่เทศบาลต าบล
เวียงสาก าหนด 

- - 418,000 - - พื้นที่ของ
ถนนท่ี
ปรับปรุง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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รายการใหม ่
แบบ ผ.02    
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
ถนนเทศบาล 1 
*** 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ปูแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า 1,152 
ตร.ม. ยาว 270.00 
ม. หนา 0.04 ม. 
ตามแบบแปลน 
ที่เทศบาลต าบล
เวียงสาก าหนด 

- 418,000 - - - พื้นที่ของ
ถนนท่ี
ปรับปรุง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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รายการเดิม 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  แบบ ผ.02   หน้า 69  ล าดับที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
ถนนเทศบาล 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ปูแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า 2,832 
ตร.ม. ยาว 480.00 
ม. หนา 0.04 ม. 
ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบล 
เวียงสาก าหนด 

- - 787,000 - - พื้นที่ของ
ถนนท่ี
ปรับปรุง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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รายการใหม ่
แบบ ผ.02    
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
ถนนเทศบาล 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ปูแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า 2,832 
ตร.ม. ยาว 480.00 
ม. หนา 0.04 ม. 
ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบล 
เวียงสาก าหนด 

- 787,000 - - - พื้นที่ของ
ถนนท่ี
ปรับปรุง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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รายการเดิม 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  แบบ ผ.02/1   หน้า 157  ล าดับที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 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 าบลเวยีง
สาก าหนด 

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

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ท้องถิ่น 
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รายการใหม ่
แบบ ผ.02    
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

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 

 
 

 


