
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4   พ.ศ. 2563 

 

 

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

เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี  และเป็นเครื่องมือใน

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ รวมถึงการตั้งจ่ายงบประมาณเป็นรายการใหม่  นั้น 

  โดยภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว  เทศบาลต าบลเวียงสา              

ได้รับแจ้งจากกองช่างว่ามีความประสงค์จะขอแก้ไขปีและแบบบัญชีโครงการที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนา                       

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

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

ครั้งที่ 4  พ.ศ. 2563    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 านาจของผู้บริหาร

ท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน”   
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สำรบัญ 
 

หน้ำ 

 

เหตุผลและความจ าเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น                  1 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข  ครั้งที่ 4  พ.ศ. 2563       3  
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เหตุผลและควำมจ ำเปน็ในกำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ผ.02 

แผนงำน  อุตสาหกรรมและการโยธา งำน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หน้ำ 69  ล ำดับที่ 3   

รำยกำรเดิม/รำยละเอียดเดิม รำยกำรแก้ไข 
เหตุผลหรือควำมจ ำเป็น

ที่ต้องกำรแก้ไข 
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
บ้านกลางเวียง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ในการประชุม
ประชาคมและจัดกิจกรรมหมู่บ้านอย่าง
เหมาะสม 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงอาคาร ตามรายการดังนี้  
-รื้อถอนหลังคาลอนคู่เดิมและมุงด้วยแผ่นรีด
ลอนส าเร็จรูป พื้นที่ไม่น้อยกว่า 526 ตร.ม. 
-เทคอนกรีตเสริมเหล็กฟุตบาทด้านหน้าและ
ด้านหลัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 59 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลเวียงสาก าหนด
งบประมาณและที่ผ่านมา  
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 :      -   
ปี 2563 :      -   
ปี 2564 :      -  
ปี 2565 : 201,000 
ตัวชี้วัด : จ านวนอาคาร  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีสถานที่ใน
การประชุมประชาคมและจัดกิจกรรมหมู่บ้าน
อย่างเหมาะสม 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กองช่าง 

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
บ้านกลางเวียง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ในการประชุม
ประชาคมและจัดกิจกรรมหมู่บ้านอย่าง
เหมาะสม 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงอาคาร ตามรายการดังนี้  
-รื้อถอนหลังคาลอนคู่เดิมและมุงด้วยแผ่นรีด
ลอนส าเร็จรูป พื้นที่ไม่น้อยกว่า 526 ตร.ม. 
-เทคอนกรีตเสริมเหล็กฟุตบาทด้านหน้าและ
ด้านหลัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 59 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลเวียงสาก าหนด
งบประมาณและที่ผ่านมา  
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 :      -   
ปี 2563 :      - 
ปี 2564 :  201,000 
ปี 2565 :      -   
ตัวชี้วัด : จ านวนอาคาร  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีสถานที่ใน
การประชุมประชาคมและจัดกิจกรรมหมู่บ้าน
อย่างเหมาะสม 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กองช่าง 

เนื่องจากอาคาร
อเนกประสงค์มีสภาพ
ทรุดโทรม หลังคาช ารุด
เสียหาย จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุง
ซ่อมแซมโดยเร็ว 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4   พ.ศ. 2563 

2 

เหตุผลและควำมจ ำเปน็ในกำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ผ.02 

แผนงำน  อุตสาหกรรมและการโยธา งำน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หน้ำ 71  ล ำดับที่ 9   

รำยกำรเดิม/รำยละเอียดเดิม รำยกำรแก้ไข 
เหตุผลหรือควำมจ ำเป็น

ที่ต้องกำรแก้ไข 
โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีสนามกีฬาที่มีความพร้อม ส าหรับการ
แข่งขัน 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงสนามฟุตซอล โดยปักเสาไฟฟ้า 
ขนาด 6.00 ม. จ านวน 12 ต้น พร้อมติดตั้ง
ตาข่ายกันลูกบอล PE เกรด A รอบสนาม 
ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลเวียงสา
ก าหนด 
งบประมาณและที่ผ่านมา  
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 :      -   
ปี 2563 :      -   
ปี 2564 :      -  
ปี 2565 : 111,000 
ตัวชี้วัด : จ านวนสนาม  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีสนามกีฬาที่มีความ
พร้อม ส าหรับการแข่งขันฯ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กองช่าง 

โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีสนามกีฬาที่มีความพร้อม ส าหรับการ
แข่งขัน 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงสนามฟุตซอล โดยปักเสาไฟฟ้า 
ขนาด 6.00 ม. จ านวน 12 ต้น พร้อมติดตั้ง
ตาข่ายกันลูกบอล PE เกรด A รอบสนาม 
ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลเวียงสา
ก าหนด 
งบประมาณและที่ผ่านมา  
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 :      -   
ปี 2563 :      -   
ปี 2564 : 111,000 
ปี 2565 :      - 
ตัวชี้วัด : จ านวนสนาม  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีสนามกีฬาที่มีความ
พร้อม ส าหรับการแข่งขันฯ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กองช่าง 

เนื่องจากสนามฟุตซอล
ยังไม่มีรั้วตาข่ายกันแรง
ปะทะจากลูกบอล และ
ปัจจุบันมีเด็กและ
เยาวชนเข้าใช้สนามมาก
ขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
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รายการเดิม 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  แบบ ผ.02   หน้า 69  ล าดับที่ 3 
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) 

3 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค ์
บ้านกลางเวียง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ประชุมประชาคม
และจัดกจิกรรม
หมู่บ้านอย่าง
เหมาะสม 
 

ปรับปรุงอาคาร 
ตามรายการดังนี้  
-รื้อถอนหลังคาลอน
คู่เดิมและมุงด้วย
แผ่นรีดลอน
ส าเรจ็รูป พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 526 ตร.ม. 
-เทคอนกรีตเสริม
เหล็กฟุตบาท
ด้านหน้าและ
ด้านหลัง พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 59 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบล 
เวียงสาก าหนด 

- - - - 201,000 จ านวน
อาคาร 

ประชาชนมีสถานท่ีใน
การประชุมประชาคม
และจัดกจิกรรมหมู่บ้าน
อย่างเหมาะสม 

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) 

3 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค ์
บ้านกลางเวียง 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานท่ีในการ
ประชุมประชาคม
และจัดกจิกรรม
หมู่บ้านอย่าง
เหมาะสม 
 

ปรับปรุงอาคาร 
ตามรายการดังนี้  
-รื้อถอนหลังคาลอน
คู่เดิมและมุงด้วย
แผ่นรีดลอน
ส าเรจ็รูป พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 526 ตร.ม. 
-เทคอนกรีตเสริม
เหล็กฟุตบาท
ด้านหน้าและ
ด้านหลัง พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 59 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบล 
เวียงสาก าหนด 

- - - 201,000 - จ านวน
อาคาร 

ประชาชนมีสถานท่ีใน
การประชุมประชาคม
และจัดกจิกรรมหมู่บ้าน
อย่างเหมาะสม 

กองช่าง 
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รายการเดิม 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  แบบ ผ.02   หน้า 71  ล าดับที่ 9 
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) 

9 ปรับปรุงสนาม 
ฟุตซอล 

เพื่อให้มีสนามกีฬา 
ที่มีความพร้อม 
ส าหรับการแข่งขัน 
 

ปรับปรุงสนาม 
ฟุตซอล โดยปักเสา
ไฟฟ้า ขนาด 6.00 
ม. จ านวน 12 ต้น 
พร้อมติดตั้งตาข่าย
กันลูกบอล PE เกรด 
A รอบสนาม ตาม
แบบแปลนที่
เทศบาลต าบล 
เวียงสาก าหนด 
 

- - - - 111,000 จ านวนสนาม มีสนามกีฬาท่ีมีความ
พร้อม ส าหรับการ
แข่งขันฯ 

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) 

9 ปรับปรุงสนาม 
ฟุตซอล 

เพื่อให้มีสนามกีฬา 
ที่มีความพร้อม 
ส าหรับการแข่งขัน 
 

ปรับปรุงสนาม 
ฟุตซอล โดยปักเสา
ไฟฟ้า ขนาด 6.00 
ม. จ านวน 12 ต้น 
พร้อมติดตั้งตาข่าย
กันลูกบอล PE เกรด 
A รอบสนาม ตาม
แบบแปลนที่
เทศบาลต าบล 
เวียงสาก าหนด 
 

- - - 111,000 - จ านวนสนาม มีสนามกีฬาท่ีมีความ
พร้อม ส าหรับการ
แข่งขันฯ 

กองช่าง 

 


