
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 - 2570  

เพิ่มเติม   

ครั้งที่ 2 / 2565 
 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลปาซาง 

อําเภอแมจัน   จังหวัดเชียงราย 



  

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566 – 2570  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 2 / 2565  

 

คํานํา 
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 

มาตรา 50 (9   หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล , พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2549 

หมวด 2 มาตรา 16 (1 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 

รวมท้ังหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 3467 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม  2563  

เรื่องแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570  และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3 /ว 6086  ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติการ 

ใชแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 

โดยพิจารณาใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  

ยุทธศาสตรจังหวัด  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580  ซ่ึงเทศบาล

ตําบลปาซางไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570 และไดมีการประกาศใช เม่ือวันท่ี 29 

ตุลาคม 2564 แลว 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลปาซาง สอดคลองกับสภาพปญหา บริบท 

ในทองถ่ิน เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวน

รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการภายใตระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ  

จึงมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ขอ 22  

ในการนี้ เทศบาลตําบลปาซางขอขอบคุณผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีใหความ

รวมมือในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 – 2570  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 2 / 2565 สําเร็จบรรลุตาม

วัตถุประสงคดวยดี 

 

 เทศบาลตําบลปาซาง  

          อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

  



  

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566 – 2570  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 2 / 2565  

 

สารบญั 
 

                                  

                หนา 

คํานํา 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น          

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01        1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02         

  ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต          2 

  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน      3 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01        10

 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/2         

 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต          11 

  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน      12 

บัญชีครุภัณฑ  (แบบ ผ.03         16 

ภาคผนวก    

สําเนาประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2566 - 2570 เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 2 / 2565 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2565 
 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570  เพ่ิมเติม  คร้ังที่ 2 / 2565 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 – 2570  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 2 / 2565 หนา 1 

 

แบบ ผ.01 

 

 

 

ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท  

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท  

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท  

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท  

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท  

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท  

1 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  

   1.1 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

1 150,000 - - - - - - - - 1 150,000 

รวม 1 150,000 - - - - - - - - 1 150,000 

6 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

   6.1 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

11 3,615,000 5 7,600,000 - - - - - 

 

- 16 11,215,000 

รวม 11 3,615,000 5 7,600,000 - - - - - - 16 11,215,000 

รวมทั้งสิ้น 12 3,805,000 5 7,600,000       17 11,365,000 

  

 

 

 

   



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2566-2570  เพ่ิมเติม  คร้ังที่ 2 / 2565 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2566 – 2570  เพิ่มเติม  คร้ังที่  2 / 2565 หนา 2 

 

แบบ ผ.02 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต  เพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสขุ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตรท่ี 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI  

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท  

2567 

(บาท  

2568 

(บาท  

2569 

(บาท  

2570 

(บาท  

1. โครงการถนน

ปลอดภัย 

เพ่ือปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน 

พ้ืนท่ีจุดเสี่ยงในตําบล 

ปาซาง 

150,000 

 

- - - - ปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

รอยละ 70 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรเพ่ิมมากข้ึน 

  

สํานักปลดั 

เทศบาล 

รวม 1 โครงการ  150,000        



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570  เพ่ิมเติม  คร้ังที่  2 / 2565 

เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2566 – 2570   เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 / 2565 หนา 3 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

   6. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI  ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท 

2567 

(บาท  

2568 

(บาท  

2569 

(บาท  

2570 

(บาท  

1. โครงการปรับปรุงฝาย 

ลําเหมืองหวยซาง 

บานรองคี  หมูท่ี  1 

เพ่ือชวยกักเก็บนํ้าไว 

เปนแหลงนํ้าใช

สําหรับการอุปโภค

บริโภคและการ

เกษตรกรรม 

ปรับปรุงฝายลําเหมือง 

หวยซาง  

(ตามแบบ ทต.ปาซาง

กําหนด  

310,000 - - -  ครัวเรือนท่ี

ไดรับ

ประโยชนไม

นอยกวารอย

ละ 70 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แหลงนํ้าใชสําหรับการ

อุปโภคบรโิภคและการ

เกษตรกรรมอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

2. โครงการปรับปรุงทอลอด

เหลี่ยมลําเหมืองหวยซาง 

บานรองคี  หมูท่ี  1 

เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอน

ใหกับประชาชนใน

ดานแหลงนํ้า 

กําแพงกันดิน ยาวรวม 

10.00 เมตร 
(ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด  

70,000 - - -  ครัวเรือนท่ี

ไดรับ

ประโยชนไม

นอยกวารอย

ละ 70 

ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ท่ี มี

แหลงนํ้าใชสําหรับการ

อุปโภคบริโภคและการ

เ ก ษ ต ร ก ร ร ม อ ย า ง

เพียงพอ 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570  เพ่ิมเติม  คร้ังที่  2 / 2565 

เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2566 – 2570   เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 / 2565 หนา 4 

 

แบบ ผ.02 

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI  ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท 

2567 

(บาท  

2568 

(บาท  

2569 

(บาท  

2570 

(บาท  

3. โครงการกอสรางศาลา

อเนกประสงค 

บานรองคี  หมูท่ี  1 

เพ่ือใชเปนสถานท่ี

จัดกิจกรรม

สาธารณะใหกับ

ประชาชน 

กวาง 10.00 เมตร 

ยาว 15.00 เมตร 
(ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด  

670,000 - - - - มีพ้ืนท่ีสําหรับ

จัดกิจกรรม 

รอยละ 80 

มสีถานท่ีจัดกิจกรรม

สาธารณะใหกับ

ประชาชนอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

4. โครงการปรับปรงุฝาย

เหมืองกลาง 

บานปาซาง  หมูท่ี  3 

เพ่ือชวยกักเก็บนํ้าไว 

เปนแหลงนํ้าใช

สําหรับการอุปโภค

บริโภคและการ

เกษตรกรรม 

กวาง  3.00  เมตร 

สูง  1.20  เมตร 

ยาว  16.00 เมตร 
(ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด  

210,000 - - - - ครัวเรือนท่ี

ไดรับ

ประโยชนไม

นอยกวารอย

ละ 70 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แหลงนํ้าใชสําหรับการ

อุปโภคบรโิภคและ

การเกษตรกรรมอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

5. โครงการปรับปรุงฝายหลอ

ลําเหมืองกลางบาน 

บานปาซาง  หมูท่ี  3 

เพ่ือชวยกักเก็บนํ้าไว 

เปนแหลงนํ้าใช

สําหรับการอุปโภค

บริโภคและการ

เกษตรกรรม 

ปรับปรุงฝายหลอ  1  จุด 
(ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด  

85,000 - - - - ครัวเรือนท่ี

ไดรับ

ประโยชนไม

นอยกวารอย

ละ 70 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แหลงนํ้าใชสําหรับการ

อุปโภคบรโิภคและ

การเกษตรกรรมอยาง

เพียงพอ 

 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI  ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท 

2567 

(บาท  

2568 

(บาท  

2569 

(บาท  

2570 

(บาท  

6. โครงการกอสรางทางนํ้า

ลนลําเหมืองใหม 

บานปาหา  หมูท่ี 6 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมพ้ืนท่ีทาง

การเกษตรหรือนํ้า

ทวมซ้ําซาก 

ทางนํ้าลนลําเหมืองใหม 

1  จุด 
(ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด  

 

280,000 - - - - ครัวเรือนท่ี

ไดรับ

ประโยชนไม

นอยกวารอย

ละ 70 

ประชาชนมีความ

สะดวกและปลอดภยั

เพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

7. โครงการกอสรางเข่ือน

ปองกันตลิ่งลําเหมืองใหม

พรอมราวกันตก 

บานปาหา  หมูท่ี  6 

เพ่ือชวยกักเก็บนํ้าไว 

เปนแหลงนํ้าใช

สําหรับการอุปโภค

บริโภคและการ

เกษตรกรรม 

กําแพงกันดิน ยาวรวม 

78.00 เมตร 

ราวกันตก 50  ชุด 
(ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด  

640,000 - - - - ครัวเรือนท่ี

ไดรับ

ประโยชนไม

นอยกวารอย

ละ 70 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แหลงนํ้าใชสําหรับการ

อุปโภคบรโิภคและ

การเกษตรกรรมอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

8. โครงการปรับปรุงฝาราง

ระบายนํ้า ถนน ซอย 4 

และถนนสายหลัก  

บานแมคี  หมูท่ี 9 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ

ในการสัญจรและ

การระบายนํ้ามี

ประสิทธิภาพเพ่ิม

มากข้ึน 

 

ความยาวรวม  321.50 

เมตร 
(ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด  

230,000 - - - - ปองกัน

อุบัติเหตุ ไม

นอยกวารอย

ละ 70 

ประชาชนมีความ

สะดวกและปลอดภยั

เพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570  เพ่ิมเติม  คร้ังที่  2 / 2565 

เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2566 – 2570   เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 / 2565 หนา 6 

 

แบบ ผ.02 

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI  ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท 

2567 

(บาท  

2568 

(บาท  

2569 

(บาท  

2570 

(บาท  

9. โครงการกอสรางทอลอด

เหลี่ยมลํานํ้าเปน 

บานใหมสามคัคี  หมูท่ี 10 

เพ่ือใหการคมนาคม

สัญจรมีความสะดวก

และปลอดภัยเพ่ิม

มากข้ึน 

กวาง  4.00  เมตร 

ยาว  4.00  เมตร 
(ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด  

 

370,000 - - - - ปองกัน

อุบัติเหตุ ไม

นอยกวารอย

ละ 70 

ประชาชนมีความ

สะดวกและปลอดภยั

เพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

10. โครงการปรับปรุงสะพาน

ขามลําเหมืองแมสลอง 

บานแมสลอง  หมูท่ี  14 

เพ่ือใหการคมนาคม

สัญจรมีความสะดวก

และปลอดภัยเพ่ิม

มากข้ึน 

กวาง  1.50  เมตร 

ยาว  6.00  เมตร 
(ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด  

250,000 - - - - ปองกัน

อุบัติเหตุ ไม

นอยกวารอย

ละ 70 

ประชาชนมีความ

สะดวกและปลอดภยั

เพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

11. โครงการปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค 

หนาวัดปาซาง 

บานปาซาง  หมูท่ี 2 

เพ่ือใชเปนสถานท่ี

จัดกิจกรรม

สาธารณะใหกับ

ประชาชน 

ปรับปรุงอาคาร  

จํานวน  1  หลัง 
(ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด  

500,000 - - - - มีพ้ืนท่ีสําหรับ

จัดกิจกรรม 

รอยละ 80 

มสีถานท่ีจัดกิจกรรม

สาธารณะใหกับ

ประชาชนอยาง

เพียงพอ 

 

กองชาง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570  เพ่ิมเติม  คร้ังที่  2 / 2565 

เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2566 – 2570   เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 / 2565 หนา 7 

 

แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI  ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท 

2567 

(บาท  

2568 

(บาท  

2569 

(บาท  

2570 

(บาท  

12. กอสรางสระวายนํ้าพรอม

หลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบลปาซาง 

ตามแบบองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

 

เพ่ือสนับสนุน

สงเสริมทักษะการ

วายนํ้าใหเด็ก

นักเรียน 

สระวายนํ้าศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลปาซาง 

จํานวน  1 แหง 

- 5,000,000 - - - จํานวน 1 แหง เด็กนักเรยีนเกิด

ทักษะในการวายนํ้า 

 

กอง

การศึกษา 

13. กอสรางอาคาร

อเนกประสงคศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบล     

ปาซาง 

เพ่ือใหมีสถานท่ี

เพียงพอสําหรับจดั

กิจกรรมสงเสริมการ

เรียนรูและ

เสรมิสราง

พัฒนาการของเด็ก

นักเรียน 

 

อาคารเอนกประสงคขนาด

กวางไมนอยกวา 10 เมตร 

ยาวไมนอยกวา 15 เมตร  

ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด 

- 1,500,000 - - - จํานวน 1 แหง มีสถานท่ีเพียงพอ

สําหรับจัดกิจกรรม

สงเสริมการเรียนรู

และเสรมิสราง

พัฒนาการของเด็ก

นักเรียน 

กอง

การศึกษา 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570  เพ่ิมเติม  คร้ังที่  2 / 2565 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2566 – 2570   เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 / 2565 หนา 8 

 

แบบ ผ.02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI  ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท 

2567 

(บาท  

2568 

(บาท  

2569 

(บาท  

2570 

(บาท  

14 ปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค  

บานปาซาง  หมูท่ี 3 

เพ่ือปรับปรุงสถานท่ี

สําหรับจัดกิจกรรม

สาธารณะใหกับ

ประชาชน 

กวาง  11.70  เมตร 

ยาว  14.30  เมตร 

ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด 

 

- 300,000 - - - จํานวน 1 แหง ประชาชนมีสถานท่ี

รองรับการจดั

กิจกรรมตางๆ 

 

กองชาง 

15. ปรับปรุงศาลา 

บริเวณฌาปนสถาน  

โดยการเปลีย่นหลังคา 

จํานวน 2 หลัง 

บานปาซาง  หมูท่ี 3 

เพ่ือปรับปรุงสถานท่ี

สําหรับจัดกิจกรรม

สาธารณะใหกับ

ประชาชน 

หลังท่ี 1 (พระสงฆ  

ขนาดกวาง  8.00  เมตร 

ยาว  15.00  เมตร 

หลังท่ี 2 (ประชาชน  

ขนาดกวาง  8.50  เมตร 

ยาว  33.00  เมตร 

ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด 

 

- 500,000 - - - จํานวน 1 แหง ประชาชนมีสถานท่ี

รองรับการจดั

กิจกรรมตางๆ 

 

กองชาง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2566 – 2570   เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 / 2565 หนา 9 

 

แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI  ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท 

2567 

(บาท  

2568 

(บาท  

2569 

(บาท  

2570 

(บาท  

16. ปรับปรุงลานจอดรถ

บริเวณฌาปนสถาน 

บานปาซาง  หมูท่ี 3 

เพ่ือปรับปรุงสถานท่ี

สําหรับจัดกิจกรรม

สาธารณะใหกับ

ประชาชน 

ขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

486.90  ตารางเมตร 

ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด 

 

- 300,000 - - - จํานวน 1 แหง มีสถานท่ีรองรับการ

จัดกิจกรรม

สาธารณะใหกับ

ประชาชน 

กองชาง 

รวม 16 โครงการ  3,615,000 7,600,000 - - -    

 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570  เพ่ิมเติม  คร้ังที่ 2 / 2565 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 – 2570  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 2 / 2565 หนา 10 

 

แบบ ผ.01 

 

 

 

ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท  

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท  

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท  

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท  

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท  

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท  

1 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  

   1.1 แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 

-  1 4,500,000 - - - - - - 1 4,500,000 

รวม -  1 4,500,000 - - - - - - 1 4,500,000 

6 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

   6.1 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

- - 5 389,954,000 - - - - - 

 

- 5 389,954,000 

รวม - - 5 389,954,000 - - - - - - 5 389,954,000 

รวมท้ังส้ิน - - 6 394,454,000 - - - - - - 6 394,454,000 

  

 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2566-2570  เพ่ิมเติม  คร้ังที่ 2 / 2565 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2566 – 2570  เพิ่มเติม  คร้ังที่  2 / 2565 หนา 11 

 

แบบ ผ.02/2 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต  เพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสขุ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตรท่ี 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI  

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอประสาน 
2566 

(บาท  

2567 

(บาท  

2568 

(บาท  

2569 

(บาท  

2570 

(บาท  

1. โครงการรักษาความสงบ

เรียบรอยและความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิน (บูรณาการ

แกไขปญหาอาชญากรรม ดวย

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV SYSTEM ตําบลปาซาง 

อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือปองกันและดูแล

รักษาความปลอดภัย

ในทรัพยสินของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ตําบลปาซาง 

ทําการกอสรางกลอง

วงจรปด ภายในพ้ืนท่ี

ตําบลปาซาง  

ตามแบบประมาณการ

และแบบแปลนของ ทต.

ปาซาง 

- 4,500,000 - - - มีกลองวงจรปดใน

พ้ืนท่ีตําบลปาซาง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยจากเหตุ

ตางๆ 

  

สํานักปลดั 

เทศบาล 

รวม 1 โครงการ  - 4,500,000 - - -    
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แบบ ผ.02/2 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน และบริการโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส เชือ่มโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS 

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI  

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอประสาน 
2566 

(บาท  

2567 

(บาท  

2568 

(บาท  

2569 

(บาท  

2570 

(บาท  

1. กอสรางระบบ

ปองกันน้ําทวม 

บานแมสลองใน หมู

ท่ี 4 

เพ่ือรองรับ

สถานการณน้ําทวม

ขังและสามารถ

ระบายน้ําไดรวดเร็ว

ไมกอใหเกิดปญหา

น้ําทวม 

 

ยาว  1,000.00  

เมตร 

- 100,000,000 - - - ปองกันน้ํา

ทวม รอยละ 

80 

รองรับ

สถานการณน้ํา

ทวมขังและ

สามารถระบาย

น้ําไดรวดเร็วไม

กอให เกิดปญหา

น้ําทวม 

หนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 
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สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
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ท่ี 
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI  

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

2566 

(บาท  

2567 

(บาท  

2568 

(บาท  

2569 

(บาท  

2570 

(บาท  

2. กอสรางระบบ

ปองกันน้ําทวม 

บานแมสลอง หมูท่ี 

14 

เพ่ือรองรับ

สถานการณน้ําทวม

ขังและสามารถ

ระบายน้ําไดรวดเร็ว

ไมกอใหเกิดปญหา

น้ําทวม 

ยาว  1,000.00  เมตร - 100,000,000 - - - ปองกันน้ํา

ทวม รอยละ 

80 

รองรับสถานการณ

น้ําทวมขังและ

สามารถระบายน้ํา

ไดรวดเร็วไมกอให 

เกิดปญหาน้ําทวม 

หนวยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ 

3. กอสรางคลองสงน้ํา 

บานแมคี  หมูท่ี 7 

เพ่ือรองรับ

สถานการณน้ําทวม

ขังและสามารถ

ระบายน้ําไดรวดเร็ว

ไมกอใหเกิดปญหา

น้ําทวม 

กอสรางคลองสงน้ํา  

รางตัว U  

กวาง 2.00 – 3.00 เมตร

ยาว  700.00  เมตร 

ตามแบบเทศบาลตําบล 

ปาซางกําหนดพรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 

- 9,954,000 - - - ปองกันน้ํา

ทวม รอยละ 

80 

รองรับสถานการณ

น้ําทวมขังและ

สามารถระบายน้ํา

ไดรวดเร็วไมกอให 

เกิดปญหาน้ําทวม 

หนวยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI  

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอประสาน 
2566 

(บาท  

2567 

(บาท  

2568 

(บาท  

2569 

(บาท  

2570 

(บาท  

4. กอสรางระบบ

ปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ี 

อําเภอแมจัน  

ระยะท่ี 3 

(บานแมคี หมูท่ี 7 

หัวสะพาน  

ตําบลปาซาง  

อําเภอแมจัน   

จังหวัดเชียงราย 

 

เพ่ือรองรับ

สถานการณน้ําทวม

ขังและสามารถ

ระบายน้ําไดรวดเร็ว

ไมกอใหเกิดปญหา

น้ําทวม 

ปริมาณงาน  

1,500.00  เมตร 

- 150,000,000 - - - ปองกันน้ํา

ทวม รอยละ 

80 

รองรับ

สถานการณน้ํา

ทวมขังและ

สามารถระบาย

น้ําไดรวดเร็วไม

กอให เกิดปญหา

น้ําทวม 

 

หนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI  

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอประสาน 
2566 

(บาท  

2567 

(บาท  

2568 

(บาท  

2569 

(บาท  

2570 

(บาท  

5. กอสรางฝาย  

ลําน้ําแมจัน  

 

เพ่ือรองรับ

สถานการณน้ําทวม

ขังและสามารถ

ระบายน้ําไดรวดเร็ว

ไมกอใหเกิดปญหา

น้ําทวม 

กวาง 5.00 – 10.00 

เมตร 

ยาว  30.00  เมตร 

- 30,000,000 - - - ปองกันน้ํา

ทวม รอยละ 

80 

รองรับ

สถานการณน้ํา

ทวมขังและ

สามารถระบาย

น้ําไดรวดเร็วไม

กอให เกิดปญหา

น้ําทวม 

 

หนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

รวม 5 โครงการ   389,954,000       



บัญชีครุภัณฑ 
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แบบ ผ.03 

 
 

 

 

 

 

 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570  

1. บริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑโฆษณา

และเผยแพร 

โดรน  

จํานวน  1  ชุด 

(ราคาตามตลาดทองถ่ิน เนื่องจาก

ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐาน

ครุภณัฑ  

200,000 - - - - สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2. การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด

เครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสําหรับ

ติดตั้งภายในสํานักงาน จํานวน 

16 กลอง ๆ ละ 3,000 บาท 

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศน

วงจรปด ฉบับเดือนมิถุนายน 

2564 ประกาศ  ณ วันท่ี 11 

มิถุนายน 2564  

 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 กองการศึกษา 



บัญชีครุภัณฑ 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570  

3. การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย  

 (Network Video Recorder)  

แบบ 8 ชอง จํานวน 4 เครื่องๆละ 

22,000 บาท(เกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือน

มิถุนายน 2564 ประกาศ  ณ วันท่ี 11 

มิถุนายน 2564  

88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 กองการศึกษา 

4. การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑยานพาหนะ

และขนสง 

รถโดยสารขนาด 20 ท่ีน่ัง รับสง

นักเรียน จํานวน 1 คัน 

(ราคาตามตลาดทองถ่ิน เน่ืองจากไม

ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ  

2,500,000 2,500,000 - - - กองการศึกษา 

5. อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑกอสราง รถขุดตีนตะขาบ 

ขนาดไมต่ํากวา 40 แรงมา 

(ราคาตามตลาดทองถ่ิน เน่ืองจากไม

ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ  

5,000,000 - - - - กองชาง 

    รวม 7,836,000 2,636,000 136,000 136,000 136,000  



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
สําเนาประกาศเทศบาลตําบลปาซาง 

เรื่องใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2566 - 2570 เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 2 / 2565 

ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2565 
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