
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6   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              
ได้รับแจ้งจากกองช่าง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, กองการศึกษาว่ามีความประสงค์จะขอแก้ไขปี พ.ศ.ที่จะ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานและ                 
ในการให้บริการแก่ประชาชน 

เทศบาลต าบลเวียงสาจึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)                      
แก้ไข ครั้งที่ 6  พ.ศ. 2563    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  21  
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สำรบัญ 
 

หน้ำ 
 

เหตุผลและความจ าเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น                      1 
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เหตุผลและควำมจ ำเปน็ในกำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ฉบับเพิ่มเตมิ ครั้งที ่4  พ.ศ. 2563 
(แบบ ผ.02/1 ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำน ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

หน้ำ 9  ล ำดับที่ 1   

รำยกำรเดิม/รำยละเอียดเดิม รำยกำรแก้ไข 
เหตุผลหรือควำม

จ ำเป็นที่ต้องกำรแก้ไข 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนเทศบาล 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 
, 2/1, 2/3, 3, 3/1/1, 3/5 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 4.00 – 5.00 เมตร  ความยาว
รวม 1,848.00 เมตร หนา 0.04 ม.  หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,984  ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลเวียงสาก าหนด 
งบประมาณ  
ปี 2561 :  - 
ปี 2562 :  -   
ปี 2563 :  -   
ปี 2564 :  2,454,000 
ปี 2565 :  - 
ตัวชี้วัด   
พ้ืนที่ของถนนที่ปรับปรุง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
กองช่าง/อ าเภอ/จังหวัด/ ฯลฯ 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนเทศบาล 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 
, 2/1, 2/3, 3, 3/1/1, 3/5 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 4.00 – 5.00 เมตร  ความยาว
รวม 1,848.00 เมตร หนา 0.04 ม.  หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,984  ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลเวียงสาก าหนด 
งบประมาณ  
ปี 2561 :  - 
ปี 2562 :  -   
ปี 2563 :  -   
ปี 2564 :  - 
ปี 2565 :  2,454,000 
ตัวชี้วัด   
พ้ืนที่ของถนนที่ปรับปรุง 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
กองช่าง/อ าเภอ/จังหวัด/ ฯลฯ 

เนื่องจากมีความ
ประสงค์จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ของเทศบาลต าบลและ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล จึงมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนปี 
พ.ศ. ที่จะด าเนินการ 
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เหตุผลและควำมจ ำเปน็ในกำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ฉบับเพิ่มเตมิ ครั้งที ่2  พ.ศ. 2563 
แบบ ผ.02/1 ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

แผนงำน กำรศึกษำ   งำน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 

หน้ำ 31  ล ำดับท่ี 1   

รำยกำรเดิม/รำยละเอียดเดิม รำยกำรแก้ไข 
เหตุผลหรือควำม

จ ำเป็นที่ต้องกำรแก้ไข 
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเวียงสา 
วัตถุประสงค์:  
เพ่ือให้มีอาคารเรียนที่เป็นสัดส่วนและ
เพียงพอต่อจ านวนเด็ก 
เป้าหมาย  
ก่อสร้างอาคารเรียน จ านวน 1 หลัง ตาม
แบบอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง
อาคารเรียน 2 ชั้น 7 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 3 
ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) 
งบประมาณ 
ปี 2561 :         - 
ปี 2562 :         - 
ปี 2563 :         5,311,000 
ปี 2564 :         - 
ปี 2565 :         - 
ตัวชี้วัด 
จ านวนอาคารที่ก่อสร้าง  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอต่อ
จ านวนเด็ก 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   
กองการศึกษา / กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเวียงสา 
วัตถุประสงค์:  
เพ่ือให้มีอาคารเรียนที่เป็นสัดส่วนและ
เพียงพอต่อจ านวนเด็ก 
เป้าหมาย  
ก่อสร้างอาคารเรียน จ านวน 1 หลัง ตาม
แบบอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง
อาคารเรียน 2 ชั้น 7 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 3 
ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) 
งบประมาณ 
ปี 2561 :         - 
ปี 2562 :         - 
ปี 2563 :         - 
ปี 2564 :         - 
ปี 2565 :         5,311,000 
ตัวชี้วัด 
จ านวนอาคารที่ก่อสร้าง  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอต่อ
จ านวนเด็ก 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   
กองการศึกษา / กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

เนื่องจากมีความ
ประสงค์จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ของเทศบาลต าบลและ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล จึงมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนปี 
พ.ศ. ที่จะด าเนินการ 
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เหตุผลและควำมจ ำเปน็ในกำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

(แบบ ผ.02/1 ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

แผนงำน เคหะและชุมชน   งำน ก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

หน้ำ 159  ล ำดับที่ 1   

รำยกำรเดิม/รำยละเอียดเดิม รำยกำรแก้ไข 
เหตุผลหรือควำม

จ ำเป็นที่ต้องกำรแก้ไข 
แบบ ผ.02/1 

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะเพ่ือใช้ในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบล
เวียงสา 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลต าบลเวียงสา 
เป้าหมาย 
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  ขนาด 6 ตัน  6  ล้อ  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
แบบอัดท้าย  จ านวน 1 คัน 
งบประมาณ  
ปี 2561 :  - 
ปี 2562 :  -   
ปี 2563 :  2,400,000   
ปี 2564 :  - 
ปี 2565 :  - 
ตัวชี้วัด   
จ านวนรถบรรทุกขยะที่จัดซื้อ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลได้รับการจัดเก็บ
ครบถ้วน  ไม่มีตกค้างในพ้ืนที่ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
กองสาธารณสุข/กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

แบบ ผ.03 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
หมวด ครุภัณฑ ์ 
ประเภทรายจ่าย   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 
เป้าหมาย 
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  ขนาด 6 ตัน  6  ล้อ  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
แบบอัดท้าย  จ านวน 1 คัน 
งบประมาณ 
ปี 2561 :  - 
ปี 2562 :  -   
ปี 2563 :  - 
ปี 2564 :  - 
ปี 2565 :  2,400,000   
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากมีความ
ประสงค์จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ของเทศบาลต าบลและ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล จึงมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนปี 
พ.ศ. ที่จะด าเนินการ 
พร้อมทั้งเปลี่ยนแบบ
จาก ผ.02/1  เป็น ผ.03 
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รายการเดิม 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที 4 พ.ศ. 2563    แบบ ผ.02/1   หน้า 9  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 ถนน
เทศบาล 1/1, 
1/2, 1/3, 1/4 , 
2/1, 2/3, 3, 
3/1/1, 3/5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ขนาดกว้าง 4.00 
– 5.00 เมตร  ความ
ยาวรวม 1,848.00 
เมตร หนา 0.04 ม.  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 7,984  ตาราง
เมตร  ตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ต าบลเวยีงสา
ก าหนด 

- - - 2,454,000 - พื้นที่ของ
ถนนท่ี
ปรับปรุง 

 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 
 

กองช่าง/
อ าเภอ/
จังหวัด/ 

ฯลฯ 
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รายการใหม่ 
แบบ ผ.02/1    
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 ถนน
เทศบาล 1/1, 
1/2, 1/3, 1/4 , 
2/1, 2/3, 3, 
3/1/1, 3/5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ขนาดกว้าง 4.00 
– 5.00 เมตร  ความ
ยาวรวม 1,848.00 
เมตร หนา 0.04 ม.  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 7,984  ตาราง
เมตร  ตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ต าบลเวยีงสา
ก าหนด 

- - - - 2,454,000 พื้นที่ของ
ถนนท่ี
ปรับปรุง 

 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 
 

กองช่าง/
อ าเภอ/
จังหวัด/ 

ฯลฯ 
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รายการเดิม 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที 2 พ.ศ. 2563  แบบ ผ.02/1   หน้า 31  ล าดับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     แผนงานการศึกษา     งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

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 ก่อสร้างอาคาร
เรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
เวียงสา 

เพื่อให้มีอาคารเรียนท่ี
เป็นสัดส่วนและ
เพียงพอต่อจ านวน
เด็ก 
 

ก่อสร้างอาคารเรียน 
จ านวน 1 หลัง ตาม
แบบอาคารเรียน 
สปช.105/29 
ปรับปรุงอาคาร
เรียน 2 ช้ัน 7 
ห้องเรียน (ช้ันล่าง 
3 ห้อง ช้ันบน 4 
ห้อง) 
 

- - 5,311,000 - - จ านวน
อาคารที่
ก่อสร้าง  

 

มีอาคารเรียนและ
ห้องเรียนที่เพียงพอ 
ต่อจ านวนเด็ก 
 

กอง
การศึกษา 
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รายการใหม่ 
แบบ ผ.02/1    
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     แผนงานการศึกษา     งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

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 ก่อสร้างอาคาร
เรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
เวียงสา 

เพื่อให้มีอาคาร
เรียนที่เป็นสัดส่วน
และเพียงพอต่อ
จ านวนเด็ก 
 

ก่อสร้างอาคาร
เรียน จ านวน 1 
หลัง ตามแบบ
อาคารเรยีน สปช.
105/29 ปรับปรุง
อาคารเรยีน 2 ช้ัน 
7 ห้องเรียน (ช้ัน
ล่าง 3 ห้อง ช้ันบน 
4 ห้อง) 
 

- - - - 5,311,000 จ านวน
อาคารที่
ก่อสร้าง  

 

มีอาคารเรียนและ
ห้องเรียนที่เพียงพอ 
ต่อจ านวนเด็ก 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6   พ.ศ. 2563 

8 
 
รายการเดิม 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  แบบ ผ.02/1   หน้า 159  ล าดับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ     แผนงานเคหะและชุมชน     งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

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 จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะเพื่อใช้ในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาล
ต าบลเวยีงสา 

เพื่อเป็นการใช้ในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลต าบล
เวียงสา 
 

จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ  ขนาด 6 ตัน  
6  ล้อ  ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 6,000 ซีซี 
แบบอัดท้าย  
จ านวน 1 คัน 
 

- - 2,400,000   - - จ านวน
รถบรรทุก
ขยะที่จัดซื้อ 

 

ขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลได้รับการ
จัดเก็บครบถ้วน  ไม่มี
ตกค้างในพ้ืนท่ี 
 

กอง
สาธารณสุข/
กรมส่งเสรมิ
การปกครอง

ท้องถิ่น 
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รายการใหม่ 
แบบ ผ.03  บัญชีครุภัณฑ ์

 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมำณ 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  ขนาด 6 ตัน   
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า 
6,000 ซีซี แบบอัดท้าย  จ านวน 1 
คัน 

- - - - 2,400,000   กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม - - - - 2,400,000    
 


