
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 9   พ.ศ. 2564 

 
 

ค ำน ำ 
 
  ตามที่  เทศบาลต าบลเวียงสาได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม                  
ครั้งที่ 5  พ.ศ. 2564  ไปแล้วเมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2564  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการพัฒนา
ในช่วงห้าปี  และเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ รวมถึงการตั้งจ่ายงบประมาณ
เป็นรายการใหม่  นั้น 
  โดยภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว  เทศบาลต าบลเวียงสา              
ได้รับแจ้งจากส านักปลัดเทศบาลและกองช่างว่ามีความประสงค์จะขอแก้ไขปี พ.ศ.ที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5  พ.ศ. 2564 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานและในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

เทศบาลต าบลเวียงสาจึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)                      
แก้ไข ครั้งที่ 9  พ.ศ. 2564    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  21  
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สำรบัญ 
 

หน้ำ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 9   พ.ศ. 2564 

1 

เหตุผลและควำมจ ำเปน็ในกำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ฉบับเพิ่มเตมิ  ครั้งท่ี 5  พ.ศ. 2564 

 
แบบ ผ.02  ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำง 
หน้ำ 33    ล ำดับที่ 1   

รำยกำรเดิม/รำยละเอียดเดิม รำยกำรแก้ไข 
เหตุผลหรือควำม

จ ำเป็นที่ต้องกำรแก้ไข 
โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมบ่อพักน้ า ข้างถนน
เทศบาล 1 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือรองรับการระบายน้ า 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือนประชาชน 
เป้าหมาย : ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดร่องกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 86.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ าขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 
1.20 เมตร ลึก 1.30 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลเวียงสา เลขที่ 1/2564 
งบประมาณ 
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 :      -   
ปี 2563 :      - 
ปี 2564 :      -   
ปี 2565 :      232,000 
ตัวชี้วัด : ความยาวรางระบายน้ า 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมบ่อพักน้ า ข้างถนน
เทศบาล 1 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือรองรับการระบายน้ า 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือนประชาชน 
เป้าหมาย : ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดร่องกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 86.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ าขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 
1.20 เมตร ลึก 1.30 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลเวียงสา เลขที่ 1/2564 
งบประมาณ 
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 :      -   
ปี 2563 :      - 
ปี 2564 :     232,000 
ปี 2565 :      - 
ตัวชี้วัด : ความยาวรางระบายน้ า 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 

เนื่องจากกองคลังได้
ตรวจสอบรายรับ   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 แล้วพบว่า มีเงิน
เพียงพอที่จะสามารถ
โอนเงินงบประมาณเพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ส าหรับด าเนินโครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เพ่ือให้บริการแก่
ประชาชนได้  จึงมีความ
ประสงค์ขอแก้ไข  
ปี พ.ศ. ที่จะด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาฯ ที่
ก าหนดไว้ จากปี  
พ.ศ. 2565 เป็น  
ปี พ.ศ. 2564 
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2 
แบบ ผ.02  ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำง 
หน้ำ 34    ล ำดับที่ 3  

รำยกำรเดิม/รำยละเอียดเดิม รำยกำรแก้ไข 
เหตุผลหรือควำม

จ ำเป็นที่ต้องกำรแก้ไข 
โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล3/1/1 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือรองรับการระบายน้ า 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือนประชาชน 
และเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 
เป้าหมาย : ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
ขนาดร่องกว้าง 0.30 เมตร ยาว 102.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.55 
เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเวียงสา เลขที่ 
4/2564 
งบประมาณ 
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 :      -   
ปี 2563 :      - 
ปี 2564 :      -   
ปี 2565 :      202,000 
ตัวชี้วัด : ความยาวรางระบายน้ า 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน และประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล3/1/1 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือรองรับการระบายน้ า 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือนประชาชน 
และเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 
เป้าหมาย : ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
ขนาดร่องกว้าง 0.30 เมตร ยาว 102.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.55 
เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเวียงสา เลขที่ 
4/2564 
งบประมาณ 
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 :      -   
ปี 2563 :      - 
ปี 2564 :     202,000 
ปี 2565 :      - 
ตัวชี้วัด : ความยาวรางระบายน้ า 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน และประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 

เนื่องจากกองคลังได้
ตรวจสอบรายรับ   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 แล้วพบว่า มีเงิน
เพียงพอที่จะสามารถ
โอนเงินงบประมาณเพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ส าหรับด าเนินโครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เพ่ือให้บริการแก่
ประชาชนได้  จึงมีความ
ประสงค์ขอแก้ไข  
ปี พ.ศ. ที่จะด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาฯ ที่
ก าหนดไว้ จากปี  
พ.ศ. 2565 เป็น  
ปี พ.ศ. 2564 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 9   พ.ศ. 2564 

3 
แบบ ผ.02  ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำง 
หน้ำ 36    ล ำดับที่ 6   

รำยกำรเดิม/รำยละเอียดเดิม รำยกำรแก้ไข 
เหตุผลหรือควำม

จ ำเป็นที่ต้องกำรแก้ไข 
โครงการ : วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักน้ า ข้างถนนเทศบาล 4  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือรองรับการระบายน้ า 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือนประชาชน 
เป้าหมาย : วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 
260.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ า ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
เวียงสา เลขที่ 8/2564 
งบประมาณ 
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 :      -   
ปี 2563 :      - 
ปี 2564 :      -   
ปี 2565 :      330,000 
ตัวชี้วัด : ความยาวท่อระบายน้ า 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 

โครงการ : วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักน้ า ข้างถนนเทศบาล 4  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือรองรับการระบายน้ า 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือนประชาชน 
เป้าหมาย : วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 
260.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ า ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
เวียงสา เลขที่ 8/2564 
งบประมาณ 
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 :      -   
ปี 2563 :      - 
ปี 2564 :      330,000 
ปี 2565 :      - 
ตัวชี้วัด : ความยาวท่อระบายน้ า 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 

เนื่องจากกองคลังได้
ตรวจสอบรายรับ   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 แล้วพบว่า มีเงิน
เพียงพอที่จะสามารถ
โอนเงินงบประมาณเพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ส าหรับด าเนินโครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เพ่ือให้บริการแก่
ประชาชนได้  จึงมีความ
ประสงค์ขอแก้ไข  
ปี พ.ศ. ที่จะด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาฯ ที่
ก าหนดไว้ จากปี  
พ.ศ. 2565 เป็น  
ปี พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 9   พ.ศ. 2564 

 
4 

เหตุผลและควำมจ ำเปน็ในกำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ฉบับเพิ่มเตมิ  ครั้งท่ี 5  พ.ศ. 2564 

 
แบบ ผ.03  บัญชีครุภัณฑ์ 
หน้ำ 43    ล ำดับที่ 1 

รำยกำรเดิม/รำยละเอียดเดิม รำยกำรแก้ไข 
เหตุผลหรือควำม

จ ำเป็นที่ต้องกำรแก้ไข 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 
หมวดครุภัณฑ ์  ครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 
เป้าหมาย 
จัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบน จ ำนวน 1 ล ำ  
ขนำดควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 5 เมตร ติดต้ัง
หลังคำพับได้ พร้อมเครื่องยนต์ขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 40 แรงม้ำ สองจังหวะ  
เลี้ยวด้วยพวงมำลัยพร้อมเทรเลอร์ลำกเรือ 
งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ปี 2561 :  - 
ปี 2562 :  -  
ปี 2563 :  - 
ปี 2564 :  - 
ปี 2565 :  685,000 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดเทศบาล 
 

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 
หมวดครุภัณฑ ์  ครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 
เป้าหมาย 
จัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบน จ ำนวน 1 ล ำ  
ขนำดควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 5 เมตร ติดต้ัง
หลังคำพับได้ พร้อมเครื่องยนต์ขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 40 แรงม้ำ สองจังหวะ  
เลี้ยวด้วยพวงมำลัยพร้อมเทรเลอร์ลำกเรือ 
งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ปี 2561 :  - 
ปี 2562 :  -  
ปี 2563 :  - 
ปี 2564 :  685,000 
ปี 2565 :  - 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดเทศบาล 
 

เนื่องจากกองคลังได้
ตรวจสอบรายรับ   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 แล้วพบว่า มีเงิน
เพียงพอที่จะสามารถ
โอนเงินงบประมาณ
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ส าหรับด าเนินเพ่ือ
ให้บริการแก่ประชาชน
ได้  จึงมีความประสงค์
ขอแก้ไข ปี พ.ศ. ที่จะ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาฯ ที่ก าหนด
ไว้ จากปี พ.ศ. 2565 
เป็น ปี พ.ศ. 2564 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 9   พ.ศ. 2564 

5 
 
รายการเดิม 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5  พ.ศ. 2564    แบบ ผ.02   หนา้ 33  ล าดับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     งานก่อสร้าง 

 

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 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยู 
พร้อมบ่อพักน้ า 
ข้างถนนเทศบาล 
1 

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยู ขนาด
ร่องกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 86.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก
น้ าขนาดกว้าง 1.00 
เมตร ยาว 1.20 
เมตร ลึก 1.30 
เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลเวยีงสา เลขท่ี 
1/2564 

- - - - 232,000 ความยาวราง
ระบายน้ า 

สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 9   พ.ศ. 2564 

6 
รายการใหม่ 
แบบ ผ.02  
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     งานก่อสร้าง 

 

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 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยู 
พร้อมบ่อพักน้ า 
ข้างถนนเทศบาล 
1 

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยู ขนาด
ร่องกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 86.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก
น้ าขนาดกว้าง 1.00 
เมตร ยาว 1.20 
เมตร ลึก 1.30 
เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลเวยีงสา เลขท่ี 
1/2564 

- - - 232,000 - ความยาวราง
ระบายน้ า 

สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 9   พ.ศ. 2564 

7 
 
รายการเดิม 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5  พ.ศ. 2564    แบบ ผ.02   หนา้ 34  ล าดับที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     งานก่อสร้าง 

 

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 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยู 
พร้อมขยายผิว
จราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนน
เทศบาล3/1/1 

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน 
และเพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยู ขนาด
ร่องกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 102.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร พร้อมขยายผิว
จราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.55 เมตร 
ยาว 102.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลเวยีง
สา เลขท่ี 4/2564 

- - - - 202,000 ความยาวราง
ระบายน้ า 

สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน และ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 9   พ.ศ. 2564 

8 
รายการใหม่ 
แบบ ผ.02  
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     งานก่อสร้าง 

 

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 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยู 
พร้อมขยายผิว
จราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนน
เทศบาล3/1/1 

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน 
และเพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยู ขนาด
ร่องกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 102.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร พร้อมขยายผิว
จราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.55 เมตร 
ยาว 102.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลเวยีง
สา เลขท่ี 4/2564 

- - - 202,000 - ความยาวราง
ระบายน้ า 

สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน และ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 9   พ.ศ. 2564 

9 
 
รายการเดิม 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5  พ.ศ. 2564    แบบ ผ.02   หนา้ 36  ล าดับที่ 6 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     งานก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

6 วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพัก
น้ า ข้างถนน
เทศบาล 4 

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ยาว 
260.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า 
ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลเวยีง
สา เลขท่ี 8/2564 

- - - - 330,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 9   พ.ศ. 2564 

10 
รายการใหม่ 
แบบ ผ.02  
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     งานก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

6 วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพัก
น้ า ข้างถนน
เทศบาล 4 

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ยาว 
260.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า 
ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลเวยีง
สา เลขท่ี 8/2564 

- - - 330,000 - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 
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11 
 

รำยกำรเดิม 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 5  พ.ศ. 2564  หน้า 43  ล าดับที่ 1 
แบบ ผ.03  บัญชีครุภัณฑ ์

 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมำณ 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบน จ ำนวน 
1 ล ำ  ขนำดควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 5 
เมตร ติดตั้งหลังคำพับได้ พร้อม
เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 40 
แรงม้ำ สองจังหวะ เลีย้วด้วย
พวงมำลัยพร้อมเทรเลอร์ลำกเรือ 

- - - - 685,000 ส านักปลดัฯ 

รวม - - - - 685,000  
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12 
 

รำยกำรใหม่ 
แบบ ผ.03  บัญชีครุภัณฑ ์

 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมำณ 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบน จ ำนวน 
1 ล ำ  ขนำดควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 5 
เมตร ติดตั้งหลังคำพับได้ พร้อม
เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 40 
แรงม้ำ สองจังหวะ เลีย้วด้วย
พวงมำลัยพร้อมเทรเลอร์ลำกเรือ 

- - - 685,000 - ส านักปลดัฯ 

รวม - - - 685,000 -  

 
 


