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ค าน า 

 
 ตามท่ีเทศบาลต าบลเวียงสา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ไปแล้ว เมื่อ

วันที่ 14  มิถุนายน 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี และเป็นเครื่องมือใน

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ รวมถึงการตั้งจ่ายงบประมาณเป็นการการใหม่ นั้น 

 ในภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว เทศบาลต าบลเวียงสา ได้รับแจ้ง

จากส านักปลัดเทศบาล ว่ามีความประสงค์จะขอแก้ไข ปี พ.ศ. ที่จะใช้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานและในการให้บริการแก่ประชาน 

 เทศบาลต าบลเวียงสา จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

แก้ไข ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 
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เหตุผลและความจ าเปน็ในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

(แบบ ผ.02  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ) 

แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
หน้า 140     ล าดับที่ 2   

รายการเดิม/รายละเอียดเดิม รายการแก้ไข 
เหตุผลหรือความ

จ าเป็นที่ต้องการแก้ไข 

โครงการ ฝึกอบรมจดัตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)   

วัตถุประสงค์                                         

1. เพื่อฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย (หลักสตูรจดัตั้ง) ให้แก่ อปพร.     

ในชุมชน เขตเทศบาลต าบลเวียงสา                         

2.. เพื่อให้เกดิเครือข่ายความร่วมมอืท่ีเข้มแข็ง

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ระดับต าบล  ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด  
สามารถประสานความร่วมมือในการปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย                                                  

จัดตั้งและฝึกอบรม   ให้แก่ อปพร. ในชุมชน  

เทศบาลต าบลเวยีงสา  จ านวน 50 คน 

งบประมาณ  

ปี 2561 :  - 

ปี 2562 :  -  

ปี 2563 :  200,000 

ปี 2564 :  - 

ปี 2565 :  - 

 

โครงการ ฝึกอบรมจดัตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)   

วัตถุประสงค์                                             

1. เพื่อฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย (หลักสตูรจดัตั้ง) ให้แก่ อปพร.  

ในชุมชน เขตเทศบาลต าบลเวียงสา                     

2..  เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมอืท่ี

เข้มแข็งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับต าบล ระดับอ าเภอและระดับ
จังหวัด  สามารถประสานความร่วมมือใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย                                                     

จัดตั้งและฝึกอบรม   ให้แก่ อปพร. ในชุมชน  

เทศบาลต าบลเวยีงสา  จ านวน 50 คน 

งบประมาณ  

ปี 2561 :  - 

ปี 2562 :  -  

ปี 2563 :  - 

ปี 2564 :  - 

ปี 2565 :  200,000 

 

เนื่องจาก  ประชาชนได้

เสนอความต้องการในการ

จัดตั้ง อปพร. ในเขต

เทศบาล  ซึ่งไดเ้คยบรรจไุว้

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 

2563  แต่ไม่ได้ด าเนินการ  

จึงมีความจ าเป็นต้องย้าย

ปีงบประมาณมาด าเนินการ

ในปี 2565 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 8   พ.ศ. 2564 

 

2 

 

รายการเดิม/รายละเอียดเดิม รายการแก้ไข 
เหตุผลหรือความ

จ าเป็นที่ต้องการแก้ไข 

ตัวชี้วัด                                                       

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                            

1. อปพร. ในชุมชนเขตเทศบาลต าบล

เวียงสา  มีความรู้ ความเข้าใจ ช านาญ

ในการปฏิบัติ  หน้าที่ สามารถ

ด าเนินการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ                               

2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก                         

ส านักปลัดเทศบาล 

ตัวชี้วัด                                                

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                       

1. อปพร. ในชุมชนเขตเทศบาลต าบล

เวียงสา มีความรู้ ความเข้าใจ ช านาญ

ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถ

ด าเนินการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ                      

2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก                            

ส านักปลัดเทศบาล 
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เหตุผลและความจ าเปน็ในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
แบบ ผ.02  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง 
หน้า 70     ล าดับที่ 5   

รายการเดิม/รายละเอียดเดิม รายการแก้ไข 
เหตุผลหรือความ

จ าเป็นที่ต้องการแก้ไข 

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน      

นางบุญญาพร  ทัศนีย์ ถึงคันป้องกันน้ าท่วม  

วัตถุประสงค์                                      

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความสะดวก และ

ปลอดภัยในการสญัจร 

เป้าหมาย                                                    

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 59.00 

ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 177 

ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลเวียงสา

ก าหนด                                                 

งบประมาณ                                                 

ปี 2561 :  -                                                  

ปี 2562 :  -                                          

ปี 2563 :                                                      

ปี 2564 :  -                                         

ปี 2565 :  94,000 

ตัวช้ีวัด                                                                 

พื้นที่ของถนนท่ีก่อสร้าง 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ                                  

ประชาชนไดร้ับความสะดวก และปลอดภัยใน

การสญัจร 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก     กองช่าง 

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาง

บุญญาพร  ทัศนีย์ ถึงคันป้องกันน้ าท่วม  

วัตถุประสงค์                                       

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความสะดวก และ

ปลอดภัยในการสญัจร 

เป้าหมาย                                             

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 

59.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 177 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาล

ต าบลเวยีงสาก าหนด                       

งบประมาณ                                               

ปี 2561 :  -                                          

ปี 2562 :  -                                             

ปี 2563 :  -                                      

ปี 2564 :  -                                                    

ปี 2565 :  106,000 

ตัวช้ีวัด                                               

พื้นที่ของถนนท่ีก่อสร้าง 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ                             

ประชาชนไดร้ับความสะดวก และ

ปลอดภัยในการสญัจร 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก    กองช่าง 

เนื่องจาก  ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

กองช่างได้ประมาณการ

ราคาก่อสร้างตั้งแต่ เดือน 

มิถุนายน 2562 ซึ่งมีการ

ประมาณการถูกต้องตาม

หลักวิชาการฯ  แตเ่มื่อ

น ามาจัดท าเทศบัญญตัิ

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 ได้

ประมาณการราคาใหม่               

ณ ปัจจุบัน ท าให้มียอดเงิน

งบประมาณที่เพ่ิมขึ้น ท าให้

มีความจ าเป็นต้องแก้ไข

แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  
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รายการเดิม 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  แบบ  ผ.02   หน้า 140  ล าดับที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ด้านการบริหารจัดการและการบริการ     แผนงานรักษาความสงบภายใน    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ฝึกอบรมจดัตั้ง
อาสาสมคัรป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 

1. เพื่อฝึกอบรมด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(หลักสูตรจัดตั้ง) ให้แก่ 
อปพร.  ในชุมชน เขต
เทศบาลต าบลเวยีงสา                         
2.. เพื่อให้เกดิเครือข่าย
ความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัใน
ระดับต าบล  ระดับ
อ าเภอและระดับ
จังหวัดสามารถ
ประสานความร่วมมือ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จัดตั้งและฝึกอบรม   
ให้แก่ อปพร. ใน
ชุมชน  เทศบาล
ต าบลเวยีงสา  
จ านวน 50 คน 

- - 200,000 - - จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

 

1. อปพร. ในชุมชนเขต
เทศบาลต าบล เวียงสา    
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ช านาญในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี สามารถ
ด าเนินการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือท่ีเข้มแข็งในการ
ป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย        
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายการใหม่ 
แบบ ผ.02    
ยุทธศาสตร์ที่  6   ด้านการบริหารจัดการและการบริการ    แผนงานรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ฝึกอบรมจดัตั้ง
อาสาสมคัรป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 

1. เพื่อฝึกอบรมด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(หลักสูตรจัดตั้ง) ให้แก่ 
อปพร.  ในชุมชน เขต
เทศบาลต าบลเวยีงสา                         
2.. เพื่อให้เกดิเครือข่าย
ความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัใน
ระดับต าบล  ระดับ
อ าเภอและระดับ
จังหวัดสามารถ
ประสานความร่วมมือ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จัดตั้งและฝึกอบรม   
ให้แก่ อปพร. ใน
ชุมชน  เทศบาล
ต าบลเวยีงสา  
จ านวน 50 คน 

- - - - 200,000  จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

 

1. อปพร. ในชุมชนเขต
เทศบาลต าบล เวียงสา    
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ช านาญในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี สามารถ
ด าเนินการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือท่ีเข้มแข็งในการ
ป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย        
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายการเดิม 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  แบบ  ผ.02   หน้า  70  ล าดับที่  5 
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) 

5 โครงการ ก่อสร้างถนน 

คสล. จากบ้าน      
นางบุญญาพร ทัศนีย์ 
ถึงคันป้องกันน้ าท่วม  
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสญัจร 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 3.00 ม.     
ยาว 59.00 ม. หนา   
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 177   
ตร.ม.  ตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ต าบลเวยีงสา
ก าหนด                                                  

- - - - 94,000 พื้นที่ของ
ถนนท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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รายการใหม่ 
แบบ ผ.02    
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) 

5 โครงการ ก่อสร้าง
ถนน คสล. จาก
บ้านนางบุญญาพร 
ทัศนีย์  ถึงคัน
ป้องกันน้ าท่วม  
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสญัจร 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
59.00 ม. หนา      
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่  
น้อยกว่า 177 ตร.ม.   
ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลเวยีงสา
ก าหนด                                                  

- - - - 106,000 พื้นที่ของ
ถนนท่ีก่อ 

สร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 


