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            ตามท่ี เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ไปแลวนั้น  ทั้งนี้ เพ่ือใหการดําเนินงาน เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบฯ และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตําบลเวียงเชียงของจึงมีความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙    
ขอ ๒๒    เพ่ือใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบันตามภารกิจและอํานาจหนาที่    

         
       

                     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
                               เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

   

 

 



1 
 

หลักการและเหตุผล 

        ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๕  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

เนื่องจากเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีแผนงาน/โครงการพัฒนาที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป (พ.ศ. 2561-2564) ที่จําเปนตองเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคเปาหมายการดําเนินการของโครงการเพื่อให
สอดคลองกับปญหา ความตองการ ถูกตองตามระเบียบกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน  ดังนั้นเพ่ือให
การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอยเปนประโยชนตอทองถ่ินและ
ประชาชน  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของจึงมีความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙   ขอ ๒๒  เพื่อประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได โดยใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที ่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ 
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  

  
       

 

 



แบบ ผ 07
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 - 60,000    1 + 39,900     -      -         -     -         2       - 20,100      

   2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน -     1 - 100,000   1        - 100,000  1        - 100,000  3       - 300,000    

   2.3 แผนงานการศึกษา 1        - 500,000  1 + 150,000   - - 2       - 350,000    

   2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1        1 1        1        4       -           

รวม 2        - 560,000 3        + 89,900    1        - 100,000  1        - 100,000  7       - 670,100   

4. ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

   4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1        - 450,000  1 + 4,568,000    -      -         -     -         2       + 4,118,000   

   4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - 1 + 20,000        1        + 20,000    1        + 20,000    3       + 60,000       

รวม 1        - 450,000 2        + 4,588,000   1        + 20,000   1        + 20,000   5       + 4,178,000  

5. ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 - 300,000  1 + 300,000   1        + 300,000  1        + 300,000  4       + 600,000    

รวม 1        - 300,000 1        + 300,000   1        + 300,000  1        + 300,000  4       + 600,000   

รวมทั้งสิ้น 3        - 1,310,000   4        + 4,977,900 2        + 220,000  2        + 220,000   11     + 4,107,900   

 งบประมาณ

เพิ่ม,ลด

(บาท)

                     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

ป  2561 ป  2563 ป  2564ป  2562

 งบประมาณ

เพิ่ม,ลด

(บาท)

 งบประมาณ

เพิ่ม,ลด

(บาท)

 งบประมาณ

เพิ่ม,ลด

(บาท)

 งบประมาณ

เพิ่ม,ลด

(บาท)
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แบบ  ผ.01

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)
1

รายละเอยีดตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(2561-2564) โครงการลําดับที่ 2 หนา 90 (เดิม)

กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนซอย 3 

บานวัดหลวง หมูที่ 2

กอสรางถนน ค.ส.ล.ขนาดกวาง 5 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยาว 15 เมตร หรือพื้นที่

ผิวจราจรไมนอยกวา 75 ตารางเมตร 

สถานที่กอสรางจุดเริ่มตนเช่ือมถนนเดิม 

จุดสิ้นสุด บาน ด.ต.เกียรติขจร  เวียงคํา 

บานเลขที่ 135 ซอย 3 รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาลฯ

ถนน ค.ส.ล.กวาง 5 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยาว 15 

เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม

นอยกวา 75 ตารางเมตร

60,000       -           -           -            จํานวนพื้นที่

ถนน ค.ส.ล.ที่

กอสราง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรบัความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนซอย 3 

บานวัดหลวง หมูที่ 2

กอสรางถนน ค.ส.ล.ขนาดกวาง 4 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยาว 14 เมตร หรือพื้นที่

ผิวจราจรไมนอยกวา 56 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ถนน ค.ส.ล.กวาง 4 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยาว 14 

เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม

นอยกวา 56 ตารางเมตร

-           39,900       -           -            จํานวนพื้นที่

ถนน ค.ส.ล.ที่

กอสราง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรบัความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

เหตุผลความจําเปน       เปลี่ยนปดําเนินการและปริมาณงานใหสอดคลองกับขอเท็จจริง

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ผลที่คาดวาจะไดรบั

3



แบบ  ผ.01

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)
1

รายละเอยีดตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(2561-2564) โครงการลําดับที่ 2 หนา 82 (เดิม)

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนใน

โรงเรียนผูสูงอายุ
จัดกิจกรรมใหนักเรียนใน

โรงเรียนผูสูงอายุเดือนละ 2 

ครั้ง

100,000     100,000     100,000     100,000      มีการจัด

กิจกรรมการ

เรยีนการสอน

ใหแกนักเรียน

โรงเรียนผูสูงอายุ

นักเรียนโรงเรียนผูสงูอายุมี

การพัฒนาในดานรางกาย 

สติปญญา มีการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูซึ่งกันและกัน เกิด

ภูมิปญญาและการรักษาไว

ซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น

สํานักปลัด

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนใน

โรงเรียนผูสูงอายุ
จัดกิจกรรมใหนักเรียนใน

โรงเรียนผูสูงอายุเดือนละ 2 

ครั้ง

100,000     -           -           -            มีการจัด

กิจกรรมการ

เรยีนการสอน

ใหแกนักเรียน

โรงเรียนผูสูงอายุ

นักเรียนโรงเรียนผูสงูอายุมี

การพัฒนาในดานรางกาย 

สติปญญา มีการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูซึ่งกันและกัน เกิด

ภูมิปญญาและการรักษาไว

ซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น

สํานักปลัด

เหตุผลความจําเปน       ปรับลดปงบประมาณดําเนินการ

วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ

4



แบบ  ผ.01

2.3 แผนงานการศึกษา 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)
1

รายละเอยีดตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(2561-2564) โครงการลําดับที่ 22 หนา 76 

กอสรางศาลาที่อานหนังสือพิมพ

หมูบานพรอมปรับปรุงภูมิทัศน 

ปากซอย 13 (บริเวณสามแยกน้ํา

บอ) หมูที่ 3

กอสรางศาลาที่อานหนังสือพิมพ ขนาด 

3.00x5.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 15 

ตารางเมตร พรอมปรับปรงุภูมิทัศนปาก

ซอย 13 (บริเวณสามแยกน้ําบอ) หมูที่ 3 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล

ศาลาที่อานหนังสือพิมพ 1 

แหง

500,000     -           -           -            จํานวนศาลาที่

กอสราง

ประชาชนในชุมชนมี

สถานที่สาํหรับใชศกึษาหา

ความรูของชุมชน

กองชาง

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

กอสรางศาลาที่อานหนังสือพิมพ

หมูบานพรอมปรับปรุงภูมิทัศน 

ปากซอย 13 (บริเวณสามแยกน้ํา

บอ) หมูที่ 3

กอสรางศาลาที่อานหนังสือพิมพ ขนาด

กวาง 2.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง  3.00

 เมตร  พรอมปรับปรุงภูมิทัศนปากซอย 13 

(บริเวณสามแยกน้ําบอ) หมูที่ 3 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล

ศาลาที่อานหนังสือพิมพ 1 

แหง

-           150,000     -           -            จํานวนศาลาที่

กอสราง

ประชาชนในชุมชนมี

สถานที่สาํหรับใชศกึษาหา

ความรูของชุมชน

กองชาง

เหตุผลความจําเปน       เพื่อใหเหมาะสมกับพื้นที่และเปลี่ยนปดําเนินการ

ผลที่คาดวาจะไดรบั
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)

5



แบบ  ผ.01

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 รายละเอยีดตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(2561-2564) โครงการลําดับที่ 20 หนา 126 (เดิม)

ปรับปรุง ตอเติมอาคาร OTOPและ

ปรับภูมิทัศนโดยรอบ บานหาดไคร

 หมูที่ 7

ปรับปรุง ตอเติมอาคาร OTOPและ

ปรับภูมิทัศนโดยรอบ รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุง ตอเติมอาคาร 

OTOPและภูมิทัศน จํานวน 

1 แหง

             -      1,500,000              -                -    ขนาดพื้นที่

ของอาคารที่ทํา

การปรับปรุง 

ตอเติม

สถานที่ปฏิบัติราชการอยู

ในสภาพที่ดี มีความ

เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

กองชาง

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

ปรับปรุง ตอเติมอาคาร OTOPและ

ปรับภูมิทัศนโดยรอบ บานหาดไคร

 หมูที่ 7

ปรับปรุง ตอเติมอาคาร OTOPและ

ปรับภูมิทัศนโดยรอบ รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุง ตอเติมอาคาร 

OTOPและภูมิทัศน จํานวน 

1 แหง

             -      2,250,000              -                -    ขนาดพื้นที่

ของอาคารที่ทํา

การปรับปรุง 

ตอเติม

สถานที่ปฏิบัติราชการอยู

ในสภาพที่ดี มีความ

เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

กองชาง

เหตุผลความจําเปน       มีการเพิ่มปริมาณงานและงบประมาณ

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

4.ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

6



แบบ  ผ.01

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

4.ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2 รายละเอยีดตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) โครงการลําดับที่ 2 หนา 7 (เดิม)

โครงการปรับปรุงศาลา

เอนกประสงคภายในบริเวณสุสาน

ทุงฟอน

ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค ขนาด

กวาง 9.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร 

พื้นที่รวม 185.00 ตารางเมตร 

ภายในบริเวณสุสานทุงฟอน บานสบ

สม หมูที่ 3 รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงศาลา

เอนกประสงค/พื้นที่รวม 

185.00 ตารางเมตร

     450,000              -                -                -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

การประกอบศาสนกิจของ

ประชาชนมีความสะดวก 

อาคารมีความแข็งแรง 

ปลอดภัย

กองชาง

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

โครงการปรับปรุงศาลา

เอนกประสงคภายในบริเวณสุสาน

ทุงฟอน

ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค  พื้นที่

รวม 355.00 ตารางเมตร ภายใน

บริเวณสุสานทุงฟอน บานสบสม หมูที่

 3 รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

ปรับปรุงศาลา

เอนกประสงค/พื้นที่รวม 

355.00 ตารางเมตร

             -        818,000              -                -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

การประกอบศาสนกิจของ

ประชาชนมีความสะดวก 

อาคารมีความแข็งแรง 

ปลอดภัย

กองชาง

เหตุผลความจําเปน       มีการเพิ่มปริมาณงาน เพิ่มงบประมาณ และเปลี่ยนปงบประมาณดําเนินการ

7



แบบ  ผ.01

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

รายละเอยีดตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(2561-2564) โครงการลําดับที่ 1 หนา 127 (เดิม)

โครงการเลอืกตั้งสมาชิกสภา

ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น

และผูบริหารทองถิ่นที่หมดวาระการ

ดํารงตําแหนง

จัดการเลือกตั้ง/1 ครั้ง      300,000              -                -                -    จํานวนคร้ังใน

การจัดการ

เลือกตั้ง

มีสมาชิกสภาทองถิ่นและ

ผูบริหารทองถิ่นตามที่

ระเบียบกฏหมายกําหนดไว

สํานักปลัด

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

โครงการเลอืกตั้งสมาชิกสภา

ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น

และผูบริหารทองถิ่นที่หมดวาระการ

ดํารงตําแหนง

จัดการเลือกตั้ง/1 ครั้ง              -        300,000      300,000      300,000  จํานวนคร้ังใน

การจัดการ

เลือกตั้ง

มีสมาชิกสภาทองถิ่นและ

ผูบริหารทองถิ่นตามที่

ระเบียบกฏหมายกําหนดไว

สํานักปลัด

เหตุผลความจําเปน       ยังไมมีกฏหมายกําหนดการเลือกตั้ง

วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

1

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ -

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ

8



แบบ  ผ.02

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)
1

รายละเอยีดตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(2561-2564) โครงการลําดับที่ 9 หนา 140 (เดิม)

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและ

ประเพณีสงกรานตอําเภอเชียงของ

สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียง

ของดาํเนินการตามโครงการ
1 หนวยงาน 15,000       15,000       15,000       15,000       จํานวนหนวยงาน

ที่สนับสนุน

เพื่อเปนการสงเสรมิ

ประเพณีวัฒนธรรมให

ไดรบัการสืบสานตอไป

กองการศกึษา

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

โครงการจัดงานสงกรานตอําเภอ

เชียงของ

สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียง

ของดาํเนินการตามโครงการ
1 หนวยงาน 15,000       15,000       15,000       15,000       จํานวนหนวยงาน

ที่สนับสนุน

เพื่อเปนการสงเสรมิ

ประเพณีวัฒนธรรมให

ไดรบัการสืบสานตอไป

กองการศกึษา

เหตุผลความจําเปน       แกไขชื่อโครงการใหถูกตอง

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.  2561

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ  ผ.06

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการใหบริการของหนวยบริการ

แพทยฉุกเฉิน(EMS) เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

ใหบริการดานการแพทยการปฐม

พยาบาลเบื้องตนแกผูเจ็บปวยกอนนําสง

โรงพยาบาลรวมทั้งการเก็บศพและนํา

ศพสงโรงพยาบาลหรือบานญาติ

ผูเสียชีวิต/24 ชั่วโมง

พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบล

เวียงเชียงของ

             -                -                -                 -    พื้นที่ที่ใหบริการ การชวยเหลือผูเจ็บปวยมี

ความรวดเร็ว ผูเจ็บปวยไดรบั

การชวยเหลืออยางทันทวงที

สํานักปลัด

รวม 1  โครงการ -           -           -           -            

4.ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ผลที่คาดวาจะไดรบั
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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แบบ  ผ.01

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการใหบริการของหนวยบริการ

แพทยฉุกเฉิน(EMS) เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

ใหบริการดานการแพทยการปฐม

พยาบาลเบื้องตนแกผูเจ็บปวยกอนนําสง

โรงพยาบาลรวมทั้งการเก็บศพและนํา

ศพสงโรงพยาบาลหรือบานญาติ

ผูเสียชีวิต/24 ชั่วโมง

พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบล

เวียงเชียงของ

             -          20,000        20,000         20,000  พื้นที่ที่ใหบริการ การชวยเหลือผูเจ็บปวยมี

ความรวดเร็ว ผูเจ็บปวยไดรบั

การชวยเหลืออยางทันทวงที

สํานักปลัด

รวม 1  โครงการ -           20,000       20,000       20,000        

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เหตุผลความจําเปน เปลี่ยนแปลงแบบการดําเนินโครงการจาก แบบ ผ.06 (โครงการที่ อปท.ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ)    เปนแบบ ผ.01  ( โครงการที่ อปท.ดําเนินการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

4.ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ผลที่คาดวาจะไดรบั
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

1

(เดิม)

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เปลี่ยนแปล

ง คร้ังท่ี 1/2561   

(โครงการลําดับที่   9  

หนา   17  )

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2 เพื่อใชในงานกอง

ชาง

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 2(มาตรฐาน

ครภุัณฑ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศฯป 2560)/1 เคร่ือง

30,000       -          -          -          กองชาง

1

(ใหม)

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2 เพื่อใชในงานกอง

ชาง

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 2(มาตรฐาน

ครภุัณฑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม ป 2561)/1 เคร่ือง

-           30,000      -          -          กองชาง

วัตถุประสงค
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

เหตุผลความจําเปน   งบประมาณไมเพียงพอในการจัดซื้อในป 2561

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน ประเภทหมวด
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงค
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน ประเภทหมวด
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา

2

(เดิม)

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เพิ่มเติม 

ฉบับที่ 1/2561   

(โครงการลําดับที่ 8 

หนา 19)

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครภุัณฑ กอสราง จัดหาสวานเจาะไม/เหล็ก 

สําหรับใชในกิจการเทศบาล

(กองชาง

สวานเจาะไม/เหล็ก (แบบธรรมดา) 

กําลังวัตต 710 w สามารถเจาะ

คอนกรีตไดไมนอยกวา 16 มม. เจาะ

โลหะไดไมนอยกวา 13 มม. เจาะไมได

ไมนอยกวา 30 มม. /1 ตัว

3,200        -          -          -          กองชาง

2

(ใหม)

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครภุัณฑ กอสราง จัดหาสวานเจาะไม/เหล็ก 

สําหรับใชในกิจการเทศบาล

(กองชาง

สวานเจาะไม/เหล็ก (แบบธรรมดา) 

กําลังวัตต 710 w สามารถเจาะ

คอนกรีตไดไมนอยกวา 16 มม. เจาะ

โลหะไดไมนอยกวา 13 มม. เจาะไมได

ไมนอยกวา 30 มม. /1 ตัว

-           3,200       -          -          กองชาง

เหตุผลความจําเปน   งบประมาณไมเพียงพอในการจัดซื้อในป 2561

11



แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงค
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน ประเภทหมวด
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา

3

(เดิม)

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เพิ่มเติม 

ฉบับที่ 1/2561   

(โครงการลําดับที่ 9 

หนา 19)

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครภุัณฑ กอสราง จัดหาสวานไรสาย สําหรับ

ใชในกิจการเทศบาล (กอง

ชาง)

สวานไรสาย กําลังไฟ 12 โวลล 

สามารถเจาะคอนกรีตไดไมนอยกวา 8

 มม. เจาะโลหะไดไมนอยกวา 10 มม.

 และเจาะไมไดไมนอยกวา 21 มม./1 

ตัว

5,500        -          -          -          กองชาง

3

(ใหม)

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครภุัณฑ กอสราง จัดหาสวานไรสาย สําหรับ

ใชในกิจการเทศบาล (กอง

ชาง)

สวานไรสาย กําลังไฟ 12 โวลล 

สามารถเจาะคอนกรีตไดไมนอยกวา 8

 มม. เจาะโลหะไดไมนอยกวา 10 มม.

 และเจาะไมไดไมนอยกวา 21 มม./1 

ตัว

-           5,500       -          -          กองชาง

เหตุผลความจําเปน   งบประมาณไมเพียงพอในการจัดซื้อในป 2561

12



แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงค
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน ประเภทหมวด
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา

4

(เดิม)

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เพิ่มเติม 

ฉบับที่ 1/2561   

(โครงการลําดับที่ 11 

หนา 20)

สาธารณสุข ครุภัณฑ ครภุัณฑสํานักงาน จัดหาเกาอี้ทํางาน สําหรับ

ใชในกองสาธารณสุข

เกาอี้ทํางาน/5 ตัว 20,000       -          -          -          กองสาธารณสุข

4

(ใหม)

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

สาธารณสุข ครุภัณฑ ครภุัณฑสํานักงาน จัดหาเกาอี้ทํางาน สําหรับ

ใชในกองสาธารณสุขแทน

ของเดิมที่ชํารุด

เกาอี้ทํางาน/5 ตัว -           20,000      -          -          กองสาธารณสุข

เหตุผลความจําเปน   งบประมาณไมเพียงพอในการจัดซื้อในป 2561
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