
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7   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              
ได้รับแจ้งจากกองช่างว่ามีความประสงค์จะขอแก้ไขชื่อโครงการที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ือให้ตรงกับระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานผลข้อมูลเพ่ือตอบสนอง
นโยบายในการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลเวียงสาจึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)                      
แก้ไข ครั้งที่ 7  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) 

ฉบับแก้ไข ครั้งท่ี 6  พ.ศ. 2563 
(แบบ ผ.02/1 ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำน ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

หน้ำ 5  ล ำดับที่ 1   

รำยกำรเดิม/รำยละเอียดเดิม รำยกำรแก้ไข 
เหตุผลหรือควำมจ ำเป็นที่

ต้องกำรแก้ไข 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต ถนนเทศบาล 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 
2/1, 2/3, 3, 3/1/1, 3/5 
 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความสะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 4.00 – 5.00 เมตร  ความยาวรวม 
1,848.00 เมตร หนา 0.04 ม.  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 7,984  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลเวยีงสาก าหนด 
งบประมาณ  
ปี 2561 :  - 
ปี 2562 :  -   
ปี 2563 :  -   
ปี 2564 :  - 
ปี 2565 :  2,454,000 
ตัวช้ีวัด   
พื้นที่ของถนนท่ีปรับปรุง 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนไดร้ับความสะดวก และปลอดภัยในการ
สัญจร 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
กองช่าง/อ าเภอ/จังหวัด/ ฯลฯ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต จ านวน 9 ช่วง  บ้านกลางเวียง หมู่ที่ 
3  ต าบลกลางเวียง  พ้ืนท่ีรวม 7,984.00 ตาราง
เมตร  เทศบาลต าบล 
เวียงสา  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดนา่น 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความสะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 4.00 – 5.00 เมตร  ความยาวรวม 
1,848.00 เมตร หนา 0.04 ม.  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 7,984  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลเวยีงสาก าหนด 
งบประมาณ  
ปี 2561 :  - 
ปี 2562 :  -   
ปี 2563 :  -   
ปี 2564 :  - 
ปี 2565 :  2,454,000 
ตัวช้ีวัด   
พื้นที่ของถนนท่ีปรับปรุง 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนไดร้ับความสะดวก และปลอดภัยในการ
สัญจร 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
กองช่าง/อ าเภอ/จังหวัด/ ฯลฯ 

เนื่องจากต้องแก้ไขช่ือ
โครงการให้ตรงกับระบบ
สารสนเทศในการจดัเก็บ
และรายงานผลข้อมูลเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย ในการ
ขอรับสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
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รายการเดิม 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที 6 พ.ศ. 2563    แบบ ผ.02/1   หน้า 5  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
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ขนาดกว้าง 
4.00 – 5.00 เมตร  
ความยาวรวม 
1,848.00 เมตร 
หนา 0.04 ม.  หรือ
พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
7,984  ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบล 
เวียงสาก 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 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
แอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต 
จ านวน 9 ช่วง  
บ้านกลางเวียง หมู่
ที่ 3  ต าบลกลาง
เวียง  พ้ืนท่ีรวม 
7,984.00 ตาราง
เมตร  เทศบาล
ต าบลเวยีงสา  
อ าเภอเวียงสา  
จังหวัดน่าน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ขนาดกว้าง 
4.00 – 5.00 เมตร  
ความยาวรวม 
1,848.00 เมตร 
หนา 0.04 ม.  หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,984  ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบล 
เวียงสาก าหนด 

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

 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 
 

กองช่าง/
อ าเภอ/
จังหวัด/ 

ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 


