
1   แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เติม  ครั้งท่ี 2  พ.ศ. 2563 
 

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

 

จ านวน  11  โครงการ 

 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ที ่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการ
เพิ่มเติม 

1 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก ข้างถนนเทศบาล 2/3 
วัตถุประสงค์  
เพ่ือรองรับการระบายน้้า แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน 
เป้าหมาย  
วางท่อระบายน้้า PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ยาวรวม 46.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.50 x 
0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลเวียงสา เลขที่ 
4/2563 
งบประมาณ 
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 :      -   
ปี 2563 :      - 
ปี 2564 :      37,000 
ปี 2565 :      -   
ตัวชี้วัด  
ระยะทางทีว่างท่อ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
สามารถรองรับการระบายน้้า แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
กองช่าง 

เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวไม่มีท่อระบายน้้า
เพ่ือรองรับน้้า เวลาฝนตกเกิดน้้าขังถนน 
และบริเวณโดยรอบ 
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม 
2 โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้เกิดความสวยงาม ร่มรืน่ในการรองรับการท่องเทีย่วพักผ่อนหย่อนใจ 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาดังนี้ 
1. ปรับปรุงสวนด้วยการปลูกตน้ไม้ จา้นวน 4 ชนดิ  
2. รื้อถอนต้นดอกเข็มและหญ้าเดิม ท้าการถมดินพร้อมปลูกหญ้า

นวลน้อยและหญ้ามาเลย์ 
3. ติดตั้งเครื่องสูบน้้า พร้อมวางท่อน้้าประปาและประตูน้า้ จ้านวน 5 

จุด 
4. ก่อสร้างเชื่อมทาง คสล. กว้าง 1.50 เมตร จ้านวน 3 จุด 
5. ปรับปรุงสวนหน้าป้ายด้วยการปลูกต้นไม้ จ้านวน 3 ชนิด 
6. ก่อสร้างรั้วราวเหล็ก 
7. ปรับปรุงพื้นทางเดนิเดิม โดยเทคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
8. ทาสีปา้ยสวนใหม่ 
9. ถมดินลูกรังข้างสวน ลึกเฉลี่ย 1.85 ม. 
 ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลเวียงสา เลขที่ 6/2563 
งบประมาณ 
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 :      -   
ปี 2563 :      456,000 
ปี 2564 :      -   
ปี 2565 :      -   
ตัวชี้วัด 
จ้านวนรายการทีป่รับปรุง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สวนสาธารณะมีความสวยงาม ร่มร่ืนในการรองรับประชาชนผูม้า
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

เนื่องจาก ปัจจบุันสวนสุขภาพเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา มีความทรุดโทรมลง 
ดอกไม้ ต้นไม้ภายในสวนสุขภาพฯมีการ
เจริญเติบโตเต็มที่ หมดอายุการเจริญเติบโต มี
สภาพแห้งเห่ียว จึงมีความจา้เปน็ต้องปรับปรุง
ภูมิทัศน์ เปลี่ยนต้นไม้พันธุไ์ม้ใหม่ ให้มีความ
สวยงาม 



3   แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เติม  ครั้งท่ี 2  พ.ศ. 2563 
 

 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม 
3 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ(สวนเสือ) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่นในการรองรับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงสวนสาธารณะ(สวนเสอื) ดังนี้ 

1. วางท่อระบายน้้า PVC Ø 8 นิ้ว พร้อมบ่อพักน้้าลึกเฉลี่ย  
    0.50 เมตร ยาว 118.00 เมตร  
2. ปรับปรุงทางเดินเท้าดา้นติดกับถนนเจ้าฟา้ พร้อมก่อสร้าง

ทางเดินเทา้โดยรอบสวน 
3. ก่อสร้างป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติ 
4. ถมดินปรับพื้น ปลูกหญ้านวลน้อย พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 150 

ตารางเมตร 
5. รื้อถอนพร้อมก่อสร้างทางเดินเท้า 
 ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลเวียงสา เลขที่ 7/2563 
งบประมาณ 
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 :      -   
ปี 2563 :      571,000 
ปี 2564 :      - 
ปี 2565 :      -   
ตัวชี้วัด 
จ้านวนรายการทีป่รับปรุง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สวนสาธารณะมีความสวยงาม ร่มร่ืนในการรองรับประชาชน                   
ผู้มาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

เนื่องจาก ปัจจบุันสวนสาธารณะ(สวนเสือ)  
ฝั่งทิศตะวนัออก(โรงเก็บเรือแข่ง) มีความทรุด
โทรมลง ดอกไม้ ตน้ไม้ภายในสวนสุขภาพฯ มี
การเจริญเติบโตเต็มที่ หมดอายุการ
เจริญเติบโต มีสภาพแห้งเห่ียว จึงมีความ
จ้าเป็นต้องปรับปรุงภูมทิัศน์ เปลี่ยนตน้ไม้พนัธุ์
ไม้ใหม่ ให้มีความสวยงาม 
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ตอ้งการเพ่ิมเติม 
4 โครงการปรับปรุงหอชมววิ 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้หอชมวิวอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความสวยงามและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานต่อไป 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงหอชมววิ ดังนี ้
1. ซ่อมแซมกระเบื้องหม่อมและครอบสันทีแ่ตกเสียหาย  
2. ล้างผิวทรายล้าง พร้อมท้าการเคลือบA100 ใหม ่
3. รื้อถอนเสาไม้เนือ้แข็ง ราวกันตกไม้ ชั้นที่ 2 พร้อมติดตั้งเสาเหล็ก

กล่อง 6”x6” และราวกนัตกเหลก็กล่อง 2”x4”ลูกกรง 1”x1”ใหม่ 
4. รื้อถอนราวกนัตกไม้ ชั้นที่ 3 พร้อมติดต้ังราวกันตกเหล็กกลอ่ง 

2”x4”ลูกกรง 1”x1”ใหม ่
5. รื้อถอนฝ้าเพดานชั้นล่าง พรอ้มท้าการติดต้ังฝ้าเพดานแผ่นเรียบ

ไฟเบอร์ซีโครงเคร่า C-lineใหม ่
6. ทาสีเชงิชายไม้ ปิดจ่ัว กาแล ลายฉลุต่างๆฝ้าเพดาน ลูกกรงไม้ใหม่ 

7.ปรับปรุงลานด้านหน้าหอชมววิเป็นอาคารกองอ้านวยการ 
 ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลเวยีงสา เลขที่ 9/2563 
งบประมาณ 
ปี 2561 :      - 
ปี 2562 :      -   
ปี 2563 :      - 
ปี 2564 :      926,000   
ปี 2565 :      -   
ตัวชี้วัด 
จ้านวนรายการที่ปรับปรงุ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หอชมวิวอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความสวยงามและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน 
หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั 
กองช่าง 

หอชมวิว เป็นพืน้ที่ที่ใช้เป็นกองอา้นวยการใน
ประเพณแีข่งขันเรอืวันออกพรรษา ปัจจุบันมี

สภาพทรุดโทรม หลังคารั่ว  เครา่เพดานถูก
ปลวกกัดกินและถกูน้้าฝนรัว่ใส่ จึงควรได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสวยงามและ
เกิดประโยชน์สงูสุดในการใช้งานต่อไป 
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แผนงาน สาธารณสุข 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
หมวดรายจ่าย ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

 
ที ่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการ

เพิ่มเติม 
5 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ตามแบบของเทศบาล
ต้าบลเวียงสา 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างอาคาร จ้านวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 
เมตร ช่วงกลางอาคารมีมุขยื่นออกจากอาคาร กว้าง 4 เมตร 
X 4 เมตร อาคารสูง 4 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบล
เวียงสา เลขที่ 3/2563 
งบประมาณ 
ปี 2561 : - 
ปี 2562 : - 
ปี 2563 : 496,000  
ปี 2564 : - 
ปี 2565 : - 
ตัวชี้วัด 
ขนาดพ้ืนที่อาคาร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เทศบาลต้าบลเวียงสามีอาคารศูนย์เรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          
ได้จัดท้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตามแนวพระราชด้าริและการจัดการขยะ 
สิ่งแวดล้อม การจัดท้าปุ๋ย เลี้ยงไส้เดือนดิน 
การคัดแยกขยะ แต่พ้ืนที่บริเวณดังกล่าว                  
ยังขาดอาคารเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และ
การฝึกปฏิบัติ สาธิต การอบรมให้ความรู้                  
ด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต้าบลเวียงสาและ
ชุมชน 

 
 
 



6   แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เติม  ครั้งท่ี 2  พ.ศ. 2563 
 

 
แผนงาน การศึกษา 
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดรายจ่าย  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

 
ที ่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการ

เพิ่มเติม 
6 โครงการ 

สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้มีสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาส้าหรับส่งเสริมพัฒนาการ              
เด็กเล็ก ตามบริบทของพ้ืนที่ 
เป้าหมาย  
สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จ้านวน 1 แห่ง 4 ฐาน         
ตามแบบเลขที่ 8/2563 ได้แก่ 
ฐานที่ 1 ขนาดพ้ืนที่ 3.50 x 4.00 เมตร  
ฐานที่ 2 ขนานพื้นที่ 4.00 x 4.00 เมตร 
ฐานที่ 3 ขนาดพ้ืนที่ 1.70 x 3.30 เมตร  
ฐานที่ 4 ขนานพ้ืนที่ 3.50 x 3.50 เมตร 
งบประมาณ 
ปี 2561 :         - 
ปี 2562 :         - 
ปี 2563 :  81,000 
ปี 2564 :    
ปี 2565 :    
ตัวชี้วัด 
จ้านวนฐานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาที่ก่อสร้าง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กเล็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองการศึกษา  

เนื่องจากต้องการให้มีสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ตามบริบทของพ้ืนที่ 
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แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ 
หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

 
ที ่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการ

เพิ่มเติม 
7 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการ

ทุจริตแก่ประชาชน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้น้าชุมชน และประชาชนในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล   
ในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย 
มีผู้เข้าร่วมการอบรม จ้านวน 50 คน 
งบประมาณ  
ปี 2561 :  -  
ปี 2562 :  -   
ปี 2563 :  -   
ปี 2564 :  6,000 
ปี 2565 :  - 
ตัวชี้วัด   
จ้านวนผู้เข้าร่วมการอบรม 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
องค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชน  เป็นองค์กรที่มีความ
เข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
และร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
กองวิชาการและแผนงาน 

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต  โดยมีเป้าหมายคือ
ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล
ต้าบลเวียงสา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
จึงได้ขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนใน
เขตเทศบาล เพ่ือบูรณาการในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตร่วมกัน 

 
 
 



8   แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เติม  ครั้งท่ี 2  พ.ศ. 2563 
 

 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ 
หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

 
ที ่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการ

เพิ่มเติม 
8 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรม

ชุมชน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ข้าราชการ และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เทศบาลต้าบลเวียงสา  มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน  สามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 
มีผู้เข้าร่วมการอบรม จ้านวน 20 คน 
งบประมาณ  
ปี 2561 :  -  
ปี 2562 :  -   
ปี 2563 :  -   
ปี 2564 :  3,000 
ปี 2565 :  - 
ตัวชี้วัด   
จ้านวนผู้เข้าร่วมการอบรม 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
ข้าราชการ และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาล
ต้าบลเวียงสา  มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน  สามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่
เกิดข้ึนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
กองวิชาการและแผนงาน 

เนื่องจาก ปัจจุบันเทศบาลฯ มีเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อพิพาทต่างๆในชุมชน
เพ่ิมมากข้ึน  จึงต้องมีการอบรมให้ความรู้
เรื่องการบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



9   แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เติม  ครั้งท่ี 2  พ.ศ. 2563 
 

 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

 
ที ่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการ

เพิ่มเติม 
9 โครงการ : โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจ าเทศบาลต าบลเวียงสา  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่
เทศบาลต าบลเวียงสาให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย :  ปี 2564  จ้านวน  50  คน 
               ปี 2565  จ้านวน  50  คน 
(หลักสูตรการฝึกอบรม จ้านวน 3 วัน) 
งบประมาณ 
ปี 2561 :   - 
ปี 2562 :   - 
ปี 2563 :   - 
ปี 2564 :   100,000 
ปี 2565 :   100,000 
ตัวชี้วัด : จ้านวนจิตอาสาภัยพิบัติที่เข้ารับการฝึกอบรม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เทศบาลต าบลเวียงสามีความเข้มแข็ง
และมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส้านักปลัดเทศบาล 

เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด   
ที่  มท  0808.2/ว440  ลงวันที่  13  
กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณส้าหรับ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ฯ  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ิมเติมโครงการส้าหรับฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตร
ทบทวนในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
ในแต่ละปี 

 
 
 
 
 
 



10   แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เติม  ครั้งท่ี 2  พ.ศ. 2563 
 

 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 

ที ่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการ
เพิ่มเติม 

10 โครงการ : โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต  และอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนภายในเขตเทศบาลต าบลเวียง
สา  และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  
เป้าหมาย :  จัดตั้งจุดบริการประชาชน  จ้านวน  1  แห่ง  
งบประมาณ 
ปี 2561 :   - 
ปี 2562 :   - 
ปี 2563 :   - 
ปี 2564 :   5,000 
ปี 2565 :   5,000 
ตัวชี้วัด : จ้านวนจุดบริการประชาชน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไปมาช่วงเทศกาลสงกรานต์และลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส้านักปลัดเทศบาล 

เพ่ือให้ชื่อโครงการมีความสอดคล้อง  
กับหนังสือสั่งการในระดับอ้าเภอ  
จังหวัดและกรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 
 



11   แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เติม  ครั้งท่ี 2  พ.ศ. 2563 
 

 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

 
ที ่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม 
11 โครงการ : โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลปีใหม ่ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต  และอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนภายในเขตเทศบาลต าบล
เวียงสา  และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  
เป้าหมาย :  จัดตั้งจุดบริการประชาชน  จ้านวน  1  แห่ง  
งบประมาณ 
ปี 2561 :   - 
ปี 2562 :   - 
ปี 2563 :   - 
ปี 2564 :   5,000 
ปี 2565 :   5,000 
ตัวชี้วัด : จ้านวนจุดบริการประชาชน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไปมาช่วงเทศกาลปีใหม่และลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส้านักปลัดเทศบาล 

เพ่ือให้ชื่อโครงการมีความสอดคล้อง  
กับหนังสือสั่งการในระดับอ้าเภอ  จังหวัด  
และกรมส่งเสริมฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 



12   แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เติม  ครั้งท่ี 2  พ.ศ. 2563 
 

 

เหตุผลและความจ าเปน็ในการเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
แบบ ผ.02/1 ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

 

จ านวน  1  โครงการ 

 
แผนงาน การศึกษา 
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดรายจ่าย  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

ที ่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการ
เพิ่มเติม 

1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเวียงสา 
วัตถุประสงค์:  
เพ่ือให้มีอาคารเรียนที่เป็นสัดส่วนและเพียงพอต่อจ้านวนเด็ก 
เป้าหมาย  
ก่อสร้างอาคารเรียน จ้านวน 1 หลัง ตามแบบอาคารเรียน สปช.
105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 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 
จ้านวนอาคารที่ก่อสร้าง  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอต่อจ้านวนเด็ก 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   
กองการศึกษา / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เพ่ือให้มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่
เพียงพอต่อจ้านวนเด็ก  

 



13   แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เติม  ครั้งท่ี 2  พ.ศ. 2563 
 

 
เหตุผลและความจ าเปน็ในการเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

แบบ ผ.03  บัญชีครุภณัฑ์ 
จ านวน 5 รายการ 

 
ที ่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็น 

ที่ต้องการเพิ่มเติม 
1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

งาน วางแผนสถิติและวิชาการ 
หมวด  ครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เป้าหมาย 
จัดซื้อครุภัณฑ์ส้าหรับขยายเขตเสียงตามสาย จ้านวน 2 ชุด 
ประกอบด้วย ใบยูนิตฮอน 15 นิ้ว จ้านวน 2 ใบ, ยูนิตฮอน
พร้อมลายเอ้าท์พุท  จ้านวน 2 ตัว 
งบประมาณ 
ปี 2561 :  -  
ปี 2562 :  -   
ปี 2563 :  3,000 
ปี 2564 :  - 
ปี 2565 :  - 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองวิชาการและแผนงาน 

1. ประชาชนได้เขียนค้าร้องขอเพ่ิมเติม
ขยายเขตเสียงตามสาย จ้านวน 1 แห่ง  
ได้แก่ บริเวณหน้าบ้านนางเพลินพิศ                
สองฐิติธนา  เนื่องจากบริเวณดังกล่าว
ไม่มีจุดกระจายเสียง  
2. เนื่องจากจุดล้าโพงเสียงตามสาย 
บริเวณหน้าบ้านนายไพฑูรย์ ขัติยศ 
ช้ารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้  จึงต้อง
จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือติดตั้งให้ใหม่ 
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ที ่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็น 
ที่ต้องการเพิ่มเติม 

2 แผนงาน สาธารณสุข 
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์การเกษตร 
เป้าหมาย 
จัดซื้อเครื่องย่อยสลายกิ่งไม้ จ้านวน 1 เครื่อง 
มีรายละเอียดดังนี้ 
- ความเร็วรอบ : 600 รอบ / นาที 
- ก้าลังการผลิต : 0.6 - 1.5 ตนั / ชั่วโมง 
- ก้าลังมอเตอร์ : 7.5 - 11 กิโลวัตต์ (380V) / 10 - 15 แรงม้า 
งบประมาณ 
ปี 2561 :  - 
ปี 2562 :  - 
ปี 2563 :  95,000   
ปี 2564 :  - 
ปี 2565 :  - 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                
ได้จัดการขยะอินทรีย์ประเภท ใบไม้             
เศษอาหาร แต่ขยะประเภทกิ่ ง ไม้  
ต้นไม้ขนาดเล็ก ไม่มีเครื่องย่อยสลาย 
ต้องน้าไปทิ้งที่บ่อขยะเทศบาลเมือง
น่าน ท้าให้มีค่าใช้จ่ายจากการทิ้งขยะ
เพ่ิมมากขึ้น หากจัดการโดยวิธีการเผา  
จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษ 
หากมีเครื่องย่อยสลายจะท้าให้ลด
ปริมาณขยะดังกล่าว เกิดประโยชน์   
โดยการน้าไปท้าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 
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ที ่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็น 
ที่ต้องการเพิ่มเติม 

3 แผนงาน การศึกษา 
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดรายจ่าย  ครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
เป้าหมาย 
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว 
จ้านวน 2 เครื่อง  
งบประมาณ 
ปี 2561 :  - 
ปี 2562 :  - 
ปี 2563 :  35,200 
ปี 2564 :  - 
ปี 2565 :  - 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
กองการศึกษา  

เนื่องจากโทรทัศน์เครื่องเดิมไม่รองรับ
การใช้งานในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน และเพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม(DLTV) 
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ที ่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็น 
ที่ต้องการเพิ่มเติม 

4 แผนงาน การศึกษา 
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดรายจ่าย  ครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป้าหมาย 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส้าหรับงานส้านักงาน  
มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว  จ้านวน  
1 เครื่อง  
งบประมาณ 
ปี 2561 :  - 
ปี 2562 :  - 
ปี 2563 :  17,000 
ปี 2564 :  - 
ปี 2565 :  - 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
กองการศึกษา  

เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม 
ไม่รองรับการใช้งานในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน และเพ่ือใช้
ประกอบการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
เวียงสา 
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ที ่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็น 
ที่ต้องการเพิ่มเติม 

5 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
หมวดครุภัณฑ ์ครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 : จัดซื้อกล้องวงจรปิดไอพี  2  ล้านพิกเซล  และ
อุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง  จ้านวน  4  ตัว 
ปี 2564 : จัดซื้อกล้องวงจรปิดไอพี  2 ล้านพิกเซล  และ
อุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง  จ้านวน  7  ตัว 
งบประมาณ 
ปี 2561 :   -   
ปี 2562 :   -  
ปี 2563 :  98,000   
ปี 2564 :  341,000 
ปี 2565 :   - 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส้านักปลัดเทศบาล 

เนื่องจากกล้องวงปิดบริเวณสี่แยกตลาด
สดวัดบุญยืน  เกิดการช้ารุดเสียหาย   
ไม่สามารถใช้การได้  จ้านวน  4  จุด  
และ ถนนทุกสายที่เข้าสู่เขตเทศบาล
ต้าบลเวียงสา  ไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
จ้านวน  7  จุด  จึงมีความจ้าเป็นต้อง
จัดซื้อชุดกล้องวงปิด  เพื่อยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  สนบัสนุนงาน
ด้านจราจรและปัญหาอุบัติเหตุจาก
จราจร  และป้องกันอาชญากรรม  การ
โจรกรรม  และปัญหายาเสพติด  ช่วย
เสริมประสิทธิภาพการท้างานของ
เจ้าหน้าที่ ของรัฐ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลเวียงสา  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 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) 

1 วางท่อระบายน้้า
พร้อมบ่อพัก ข้าง
ถนนเทศบาล 2/3 

เพื่อรองรับการ
ระบายน้้า แกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 
 

วางท่อระบายน้้า 
PVC ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 8 
นิ้ว ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาวรวม 
46.00 เมตร พร้อม
บ่อพักขนาด 0.50 
x 0.80 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาล
ต้าบลเวยีงสา 
เลขท่ี 4/2563 

- - - 37,000 - ระยะทางที่
วางท่อ 
 

สามารถรองรับการ
ระบายน้้า แกไ้ขปัญหา
น้้าท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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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 ปรับปรุงสวน
สุขภาพเฉลิมพระ
เกียรติ 80 
พรรษา 

เพื่อให้เกิดความ
สวยงาม ร่มรื่นใน
การรองรับการ
ท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจ 
 

ปรับปรุงสวน
สุขภาพเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา
ดังนี ้
1. ปรับปรุงสวน
ด้วยการปลูกต้นไม้ 
จ้านวน 4 ชนิด  
2. รื้อถอนต้นดอก
เข็มและหญ้าเดิม 
ท้าการถมดินพร้อม
ปลูกหญ้านวลน้อย
และหญ้ามาเลย ์
3. ติดตั้งเครื่องสบู
น้้า พร้อมวางท่อ
น้้าประปาและ
ประตูน้้า จ้านวน  
5 จุด 
4. ก่อสร้างเชื่อม
ทาง คสล. กว้าง 
1.50 เมตร จ้านวน 
3 จุด 

- - 456,000 - - จ้านวน
รายการที่
ปรับปรุง 
 

สวนสาธารณะมีความ
สวยงาม ร่มรื่นในการ
รองรับประชาชนผูม้า
ท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจ 
 

กองช่าง 
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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. ปรับปรุงสวน
หน้าป้ายด้วยการ
ปลูกต้นไม้ จ้านวน 
3 ชนิด 
6. ก่อสร้างรั้วราว
เหล็ก 
7. ปรับปรุงพ้ืน
ทางเดินเดิม โดยเท
คอนกรีต หนา 
0.05 เมตร 
8. ทาสีป้ายสวน
ใหม ่
9. ถมดินลูกรัง             
ข้างสวน ลึกเฉลีย่ 
1.85 ม. 
   ตามแบบแปลน
เทศบาลตา้บล 
เวียงสา เลขท่ี 
6/2563 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ปรับปรุง
สวนสาธารณะ
(สวนเสือ) 

เพื่อให้เกิดความ
สวยงาม ร่มรื่นใน
การรองรับการ
ท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจ 
 

ปรับปรุง
สวนสาธารณะ 
(สวนเสือ) ดังนี้ 
1. วางท่อระบายน้้า 

PVC Ø 8 นิ้ว พร้อม
บ่อพักน้า้ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ยาว 
118.00 เมตร  
2. ปรับปรุงทางเดิน
เท้าด้านติดกับถนนเจ้า
ฟ้า พร้อมก่อสร้าง
ทางเดินเท้าโดยรอบ
สวน 
3. ก่อสร้างป้ายถนน
เฉลิมพระเกียรต ิ
4. ถมดินปรับพื้น ปลูก
หญ้านวลน้อย พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 150 ตาราง
เมตร 
5. รื้อถอนพร้อม
ก่อสร้างทางเดินเท้า 
   ตามแบบแปลน
เทศบาลต้าบลเวียงสา 
เลขที่ 7/2563 

- - 571,000 - - จ้านวน
รายการที่
ปรับปรุง 
 

สวนสาธารณะมีความ
สวยงาม ร่มรื่นในการ
รองรับประชาชน                   
ผู้มาท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจ 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ปรับปรุงหอชมวิว เพื่อให้หอชมวิวอยู่
ในสภาพที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มี
ความสวยงามและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการใช้งานต่อไป 
 

ปรับปรุงหอชมวิว 
ดังนี ้
1. ซ่อมแซม
กระเบื้องหม่อม
และครอบสันท่ี
แตกเสียหาย  
2. ล้างผิวทรายล้าง 
พร้อมท้าการ
เคลือบA100 ใหม ่
3. รื้อถอนเสาไม้เนื้อ
แข็ง ราวกันตกไม้ 
ช้ันที่ 2 พร้อมติดตั้ง
เสาเหล็กกล่อง 
6”x6” และราวกัน
ตกเหล็กกล่อง 
2”x4”ลูกกรง 
1”x1” ใหม่ 
 

- - - 926,000   - จ้านวน
รายการที่
ปรับปรุง 
 

หอชมวิวอยู่ในสภาพท่ี
สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
มีความสวยงามและ
เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การใช้งาน 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   4. ร้ือถอนราวกันตก
ไม้ ชั้นที่ 3 พร้อม
ติดตั้งราวกันตกเหล็ก
กล่อง 2”x4”ลูกกรง 
1”x1”ใหม่ 
5. ร้ือถอนฝ้าเพดาน
ชั้นล่าง พร้อมท้าการ
ติดตั้งฝา้เพดานแผ่น
เรียบไฟเบอร์ซีโครง
เคร่า C-lineใหม่ 
6. ทาสีเชิงชายไม้  
ปิดจั่ว กาแล ลายฉลุ
ต่างๆฝ้าเพดาน 
ลูกกรงไม้ใหม่ 
7.ปรับปรุงลาน
ด้านหน้าหอชมวิว
เป็นอาคารกอง
อ้านวยการ 
 ตามแบบแปลน
เทศบาลต้าบลเวียง-
สา เลขที่ 9/2563 

        

รวม 4  โครงการ - - - - 1,027,000 963,000 - - - - 
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1.2 แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์การเรียนรู ้

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ 
ตามแบบของ
เทศบาลตา้บล 
เวียงสา 
 

ก่อสร้างอาคาร 
จ้านวน 1 หลัง 
ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 20 เมตร ช่วง
กลางอาคารมมีุข
ยื่นออกจากอาคาร 
กว้าง 4 เมตร X              
4 เมตร อาคารสูง 
4 เมตร  ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต้าบลเวยีงสา 
เลขท่ี 3/2563 

- - 496,000 - - ขนาดพื้นท่ี
อาคาร 

เทศบาลตา้บลเวยีง
สามีอาคารศูนย์เรียนรู้ 
ด้านการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและการ
จัดการขยะ 
สิ่งแวดล้อม 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม 1  โครงการ - - - - 496,000 - - - - - 
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1.3 แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 
 

เพื่อให้มีสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา
ส้าหรับส่งเสริม
พัฒนาการ            
เด็กเล็ก ตามบริบท
ของพื้นที่ 
 

สร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา จ้านวน 
1 แห่ง               
4 ฐาน ตามแบบ 
เลขที่ 8/2563 
ได้แก ่
ฐานที่ 1 ขนาดพื้นที่ 
3.50 x 4.00 เมตร  
ฐานที่ 2 ขนานพื้นที่ 
4.00 x 4.00 เมตร 
ฐานที่ 3 ขนาดพื้นที่ 
1.70 x 3.30 เมตร  
ฐานที่ 4 ขนานพื้นที่ 
3.50 x 3.50 เมตร 

- - 81,000 - - จ้านวนฐาน
สนามเด็ก
เล่นสร้าง
ปัญญาที่
ก่อสร้าง 
 

เด็กเล็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย 
 

กอง
การศึกษา 

รวม 1  โครงการ - - - - 81,000 - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลเวียงสา  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6. ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมให้ความรู้ด้าน
การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตแก่
ประชาชน  ประจ้าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือระหวา่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้น้าชุมชน และ
ประชาชนในการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านคุณธรรม 
จริยธรรมภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล   
ในการป้องกันและลด
โอกาสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

มีผู้เข้าร่วมการอบรม 
จ้านวน 50 คน 
 

- - - 6,000 - จ้านวน
ผู้เข้าร่วมการ
อบรม 

 

องค์กรปกครองท้องถิ่น
และชุมชน  เป็นองค์กรที่มี
ความเข้มแข็งด้าน
คุณธรรม จริยธรรมภายใต้
หลักธรรมาภิบาล  และ
ร่วมกันป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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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 อบรมให้ความรู้
เรื่องการบริหาร
จัดการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน  
ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

เพื่อให้ข้าราชการ 
และคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เทศบาลตา้บลเวยีง
สา  มีความรู้เรื่อง
การบริหารจัดการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
สามารถปฏิบัติงาน
และแก้ไขปญัหาข้อ
พิพาทท่ีเกิดขึ้นใน
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีผู้เข้าร่วมการ
อบรม จ้านวน 20 
คน 
 

- - - 3,000 - จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
การอบรม 

 

ข้าราชการ และ
คณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน
เทศบาลตา้บลเวยีงสา  
มีความรูเ้รื่องการ
บริหารจดัการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน  
สามารถปฏิบัติงาน
และแก้ไขปญัหาข้อ
พิพาทท่ีเกิดขึ้นใน
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

รวม 2  โครงการ - - - - - 9,000 - - - - 
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6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

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) 

1 ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิ
ประจ าเทศบาล
ต าบลเวยีงสา 

เพื่อเสรมิสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่
เทศบาลต าบลเวยีง
สาให้มีบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือ 
เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปี 2564   
จ้านวน  50  คน 
ปี 2565   
จ้านวน  50  คน 
(หลักสูตรการ
ฝึกอบรม จ้านวน  
3 วัน) 
 

- - - 100,000 100,000 จ้านวนจิต
อาสาภัย
พิบัติที่เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

 

เทศบาลต าบลเวยีง
สามีความเข้มแข็งและ
มีบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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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 ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุจราจร ซึ่ง
อาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิต  
และอ านวยความ
สะดวกด้าน
การจราจรให้กับ
ผู้ใช้รถใช้ถนน
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลเวยีงสา  และ
สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน  จ้านวน  
1  แห่ง 

- - - 5,000 5,000 จ้านวนจุด
บริการ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไปมา
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
และลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม ่

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุจราจร ซึ่ง
อาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิต  
และอ านวยความ
สะดวกด้าน
การจราจรให้กับ
ผู้ใช้รถใช้ถนน
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลเวยีงสา  และ
สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน  จ้านวน  
1  แห่ง 

- - - 5,000 5,000 จ้านวนจุด
บริการ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไปมา
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
ลดการสูญเสยีชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนน 
 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 3  โครงการ - - - - - 110,000 110,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเวียงสา  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคาร
เรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
เวียงสา 

เพื่อให้มีอาคาร
เรียนที่เป็นสัดส่วน
และเพียงพอต่อ
จ้านวนเด็ก 
 

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

- - 5,311,000 - - จ้านวน
อาคารที่
ก่อสร้าง  
 

มีอาคารเรียนและ
ห้องเรียนที่เพียงพอต่อ
จ้านวนเด็ก 
 

กอง
การศึกษา / 
กรมส่งเสรมิ
การ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

รวม 1  โครงการ - - - - 5,311,000 - - - - - 
 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลเวียงสา  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อครภุัณฑส์้าหรับขยายเขตเสยีง
ตามสาย จ้านวน 2 ชุด 
ประกอบด้วย ใบยูนติฮอน 15 น้ิว 
จ้านวน 2 ใบ, ยูนิตฮอนพร้อมลาย
เอ้าท์พุท  จ้านวน 2 ตัว 

- - 3,000 - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

2 สาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องย่อยสลายกิ่งไม้ จ้านวน 
1 เครื่อง  มีรายละเอียดดังนี ้
- ความเร็วรอบ : 600 รอบ / นาที 
- ก้าลังการผลิต : 0.6 - 1.5 ตัน /
ช่ัวโมง 
- ก้าลังมอเตอร์ : 7.5 - 11 กิโลวัตต์ 
(380V) / 10 - 15 แรงม้า 

- - 95,000   - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 การศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่
 

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิก
เซล ขนาด 48 น้ิว จ้านวน 2 เครือ่ง  

- - 35,200 - - กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 การศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์  All In 
One ส้าหรับงานส้านักงาน มีจอ
แสดงภาพในตัว และมีขนาด 
ไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว  จ้านวน 1 เครื่อง  

- - 17,000 - - กองการศึกษา 

5 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ ปี 2563 : จัดซื้อกล้องวงจรปิดไอพี  
2  ล้านพิกเซล  และอุปกรณ์ พร้อม
ติดตั้ง  จ้านวน  4  ตัว 
ปี 2564 : จัดซื้อกล้องวงจรปิดไอพี  
2 ล้านพิกเซล  และอุปกรณ์ พร้อม
ติดตั้ง  จ้านวน  7  ตัว 

- - 98,000   341,000 - ส้านักปลดัฯ 

รวม - - 248,200 341,000 -  
 

 

 


