
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 - 2570  

เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 2 / 2565 
 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลปาซาง 

อําเภอแมจัน   จังหวัดเชียงราย 



  

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566 – 2570  เปลี่ยนแปลง  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  

จึงมีความจําเปน ท่ีจะตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561  

ขอ 22/1 

ในการนี้ เทศบาลตําบลปาซางขอขอบคุณผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีใหความ

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

วัตถุประสงคดวยดี 

 

 เทศบาลตําบลปาซาง  

          อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 



  

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

 

สารบญั 
 

                                  

                หนา 

คํานํา 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น          

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01        1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02         

  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน      2 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01        8

 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/2         

  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน      9 

ภาคผนวก    

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

2565 
 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 – 2570  เปลี่ยนแปลง  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  

6 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

   6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

7 2,000,000 - - - - - - - 

 

- 7 2,000,000 

   6.2  แผนงานการเกษตร 2 650,000 - - - - - - - - 2 650,000 

รวม 9 2,650,000 - - - - - - - - 9 2,650,000 

รวมทั้งสิ้น 9 2,650,000 - - - - - - - - 9 2,650,000 

  

 

 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570   เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  2 / 2565 

เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2566-2570)  เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 2 / 2565 หนา 2 

 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

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

   6. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.1 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. โครงการปรับปรุงสะพาน

ขามลําเหมืองกลาง 

บานปาซาง  หมูท่ี 2 

 

 

เพ่ือใหการคมนาคม

สัญจรมีความสะดวก

และปลอดภัยเพ่ิม

มากข้ึน 

ขยายกวาง  1.50  เมตร 

ยาว  3.00  เมตร  

(ตามแบบ ทต.ปาซาง

กําหนด  

130,000 - - -  ปองกัน

อุบัติเหตุ ไม

นอยกวารอย

ละ 70 

ประชาชนมีความ

สะดวกและปลอดภยั

เพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

เดิม  :  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570  หนาท่ี 190  ลําดับท่ี  59  

เหตุผล  : เปลี่ยนแปลงคณุลักษณะและเปาหมายของโครงการ 

 

  

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570   เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  2 / 2565 

เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2566-2570)  เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 2 / 2565 หนา 3 

 

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  

2. โครงการกอสรางฝายนํ้าคี

นอย  จุดท่ี  1 

บานปาซาง  หมูท่ี 2 

 

 

เพ่ือชวยกักเก็บนํ้าไว 

เปนแหลงนํ้าใช

สําหรับการอุปโภค

บริโภคและการ

เกษตรกรรม 

กวาง  8.00  เมตร 

สูง  1.80  เมตร 

ยาว  8.00  เมตร  

(ตามแบบ ทต.ปาซาง

กําหนด  

280,000 - - -  ครัวเรือนท่ี

ไดรับ

ประโยชนไม

นอยกวารอย

ละ 70 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แหลงนํ้าใชสําหรับการ

อุปโภคบรโิภคและ

การเกษตรกรรมอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

เดิม  :  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570   หนาท่ี 176  ลําดับท่ี  17  

เหตุผล  : เปลี่ยนแปลงคณุลักษณะและเปาหมายของโครงการ 

 

3. โครงการกอสรางฝายนํ้าคี

นอย  จุดท่ี  2 

บานปาซาง  หมูท่ี 2 

 

 

เพ่ือชวยกักเก็บนํ้าไว 

เปนแหลงนํ้าใช

สําหรับการอุปโภค

บริโภคและการ

เกษตรกรรม 

กวาง  5.00  เมตร 

สูง  1.50  เมตร 

ยาว  8.00  เมตร  

(ตามแบบ ทต.ปาซาง

กําหนด  

200,000 - - -  ครัวเรือนท่ี

ไดรับ

ประโยชนไม

นอยกวารอย

ละ 70 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แหลงนํ้าใชสําหรับการ

อุปโภคบรโิภคและ

การเกษตรกรรมอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

เดิม  :  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570   หนาท่ี 254  ลําดับท่ี  6 

เหตุผล  : เปลี่ยนแปลงคณุลักษณะและเปาหมายของโครงการ 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570   เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  2 / 2565 

เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2566-2570)  เปลีย่นแปลง 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  

4. โครงการกอสรางฝายนาย

บุญเปง 

บานแมสลองใน  หมูท่ี 4 

 

 

เพ่ือชวยกักเก็บนํ้าไว 

เปนแหลงนํ้าใช

สําหรับการอุปโภค

บริโภคและการ

เกษตรกรรม 

กวาง  5.00  เมตร 

สูง  1.20  เมตร 

ยาว  8.00  เมตร  

(ตามแบบ ทต.ปาซาง

กําหนด  

150,000 - - -  ครัวเรือนท่ี

ไดรับ

ประโยชนไม

นอยกวารอย

ละ 70 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แหลงนํ้าใชสําหรับการ

อุปโภคบรโิภคและ

การเกษตรกรรมอยาง

เพียงพอ 

 

กองชาง 

เดิม  :  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570   หนาท่ี 256  ลําดับท่ี  10  

เหตุผล  : เปลี่ยนแปลงคณุลักษณะและเปาหมายของโครงการ 

 

5. โครงการกอสรางทอลอด

เหลี่ยมลําเหมืองปายาง 

บานหนองออ  หมูท่ี 11 

 

เพ่ือใหการคมนาคม

สัญจรมีความสะดวก

และปลอดภัยเพ่ิม

มากข้ึน 

กวาง  6.00  เมตร 

ยาว  4.00  เมตร 

(ตามแบบทต.ปาซางกําหนด  

470,000 - - - - ครัวเรือนท่ี

ไดรับ

ประโยชนไม

นอยกวารอย

ละ 70 

ประชาชนมีความ

สะดวกและปลอดภยั

เพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

เดิม  :  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570   หนาท่ี 260  ลําดับท่ี  25 

เหตุผล  : เปลี่ยนแปลงคณุลักษณะและเปาหมายของโครงการ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570   เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  2 / 2565 

เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2566-2570)  เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 2 / 2565 หนา 5 

 

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. โครงการวางทอระบายนํ้า 

คสล. พรอมบอพัก เริ่ม

จากบานนายสรุทิน ถึง

หนาบาน นางสายทอง 

วงศศรี   

บานสันคือ  หมูท่ี 12 

เพ่ือชวยในการ

ระบายนํ้าและชวย

ใหการคมนาคม

สัญจรมีความสะดวก

และปลอดภัยเพ่ิม

มากข้ึน 

วางทอ คสล.  

ขนาด  0.40  เมตร 

ยาว  277.00  เมตร 

(ตามแบบ ทต.ปาซาง

กําหนด  

500,000 - - -  ครัวเรือนท่ี

ไดรับ

ประโยชนไม

นอยกวารอย

ละ 70 

การระบายนํ้ามี

ประสิทธิภาพและ

การคมนาคมสญัจร

มีความสะดวกและ

ปลอดภัยเพ่ิมมาก

ข้ึน 

กองชาง 

เดิม  :  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570   หนาท่ี 227  ลําดับท่ี  175 

เหตุผล  : เปลี่ยนแปลงเปาหมายของโครงการ 

7. โครงการกอสรางถังเก็บนํ้า 

คสล. 

บานปาเมี้ยง  หมูท่ี 15 

เพ่ือชวยเพ่ิมการกัก

เก็บนํ้าและแกไข

ปญหาภัยแลงใหกับ

ประชาชน 

กวาง  3.00  เมตร 

สูง  2.00  เมตร 

ยาว  6.00  เมตร  

(ตามแบบ ทต.ปาซาง

กําหนด  

270,000 - - - - ครัวเรือนท่ี

ไดรับ

ประโยชนไม

นอยกวารอย

ละ 70 

เพ่ิมการกักเก็บนํ้า

และแกไขปญหาภัย

แลงใหกับประชาชน 

กองชาง 

เดิม  :  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570   หนาท่ี 241  ลําดับท่ี  219 

เหตุผล  : เปลี่ยนแปลงเปาหมายของโครงการ 

รวม 7 โครงการ  2,000,000        

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570   เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  2 / 2565 

เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2566 - 2570  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2 / 2565 หนา 6 

 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

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

   6. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงาน การเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI  

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท 

2567 

(บาท  

2568 

(บาท  

2569 

(บาท  

2570 

(บาท  

1. โครงการขุดลอกลํานํ้าแม

สลอง  

บานแมสลองใน  หมูท่ี 4  

- บานแมสลอง  หมูท่ี 14 

 

เพ่ือชวยกักเก็บนํ้าไว 

เปนแหลงนํ้าสาํหรับ

ใชสําหรับการ

อุปโภคบรโิภคและ

การเกษตรกรรม 

กวาง  6.00 – 8.00 เมตร 

ยาวรวม  1,700.00  เมตร  

(ตามแบบ ทต.ปาซาง

กําหนด  

500,000 - - - - ครัวเรือนท่ี

ไดรับ

ประโยชนไม

นอยกวารอย

ละ 70 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แหลงนํ้าใชสําหรับการ

อุปโภคบรโิภคและ

การเกษตรกรรมอยาง

เพียงพอ 

 

กองชาง 

เดิม  :  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570  หนาท่ี 256  ลําดับท่ี  11  

เหตุผล  : เปลี่ยนแปลงคณุลักษณะและเปาหมายของโครงการ 

 

  

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570   เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  2 / 2565 

เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2566 - 2570  เปลี่ยนแปลง  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  

2. โครงการขุดลอกลําเหมือง

กลางบาน 

บานแมคี  หมูท่ี 9 

 

 

เพ่ือชวยกักเก็บนํ้าไว 

เปนแหลงนํ้าสาํหรับ

ใชสําหรับการ

อุปโภคบรโิภคและ

การเกษตรกรรม 

กวาง  2.00 – 4.00  เมตร 

ยาวรวม  1,620.00  เมตร  

(ตามแบบทต.ปาซางกําหนด  

150,000 - - -  ครัวเรือนท่ี

ไดรับ

ประโยชนไม

นอยกวารอย

ละ 70 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แหลงนํ้าสําหรับใช

สําหรับการอุปโภค

บริโภคและการ

เกษตรกรรมอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

เดิม  :  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570   หนาท่ี 217  ลําดับท่ี  142 

เหตุผล  : เปลี่ยนแปลงเปาหมายของโครงการ 

 

รวม 2 โครงการ  650,000 - - - -    

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

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

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 – 2570  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2 / 2565 หนา 8 

 

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  

6 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

   6.1 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

- - 4 79,140,000 - - - - - 

 

- 4 79,140,000 

รวม - - 4 79,140,000 - - - - - - 4 79,140,000 

รวมทั้งสิ้น - - 4 79,140,000 - - - - - - 4 79,140,000 

  

 

 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2566 – 2570  เปล่ียนแปลง  คร้ังที่ 2 / 2565 หนา 9 

 

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 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

2566 

(บาท  

2567 

(บาท  

2568 

(บาท  

2569 

(บาท  

2570 

(บาท  

1. โครงการกอสรางคลองสงนํ้า  

บานแมสลองใน หมูท่ี 4  

บานแมสลอง หมูท่ี 14 

เพ่ือรองรับ

สถานการณนํ้าทวมขัง

และสามารถระบายนํ้า

ไดรวดเร็วไมกอใหเกิด

ปญหาหานํ้าทวม 

กอสรางคลองสงน้ํา  

รางตัว U   

กวาง  0.50 - 1.00  เมตร  

ลึก  0.50 - 1.00  เมตร   

ยาว  865.00  เมตร 

รางตัว V   

กวาง  0.80 - 1.00  เมตร 

ลึก  0.50 - 1.00  เมตร   

ยาว  1,379.00  เมตร 

- 5,000,000 - - - ปองกันนํ้า

ทวม รอยละ 

80 

รองรับสถานการณ

นํ้าทวมขังและ

สามารถระบายนํ้า

ไดรวดเร็วไมกอให 

เกิดปญหาหา 

นํ้าทวม 

หนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

เดิม  :  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570   หนาท่ี 181  ลําดับท่ี  32  

เหตุผล  : เปลี่ยนแปลงคณุลักษณะและเปาหมายของโครงการ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2566 – 2570  เปล่ียนแปลง  คร้ังที่ 2 / 2565 หนา 10 

 

แบบ ผ.02/2 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI  

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

2566 

(บาท  

2567 

(บาท  

2568 

(บาท  

2569 

(บาท  

2570 

(บาท  

2. โครงการกอสรางคลองสงนํ้า

รูปตัวยู  บานแมคี  หมูท่ี  7  

ถึงบานสันคือ  หมูท่ี 12 

ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน 

จังหวัดเชียงราย 

 

เพ่ือรองรับ

สถานการณนํ้าทวมขัง

และสามารถระบายนํ้า

ไดรวดเร็วไมกอใหเกิด

ปญหาหานํ้าทวม 

กอสรางคลองสงนํ้า รางตัว U   

กวาง  2.00 – 4.00  เมตร  

ลึกเฉลีย่  1.00 – 2.00  เมตร  

ยาว  4,000.00  เมตร   

ตามแบบเทศบาลตาํบลปา

ซางกําหนด พรอมปาย

ประชาสมัพันธโครงการ   

- 60,000,000 - - - ปองกันนํ้า

ทวม รอยละ 

80 

รองรับสถานการณ

นํ้าทวมขังและ

สามารถระบายนํ้า

ไดรวดเร็วไมกอให 

เกิดปญหาหา 

นํ้าทวม 

หนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

เดิม  :  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570   หนาท่ี 209  ลําดับท่ี  116 

เหตุผล  : เปลี่ยนแปลงคณุลักษณะและเปาหมายของโครงการ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

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

 

แบบ ผ.02/2 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI  

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

2566 

(บาท  

2567 

(บาท  

2568 

(บาท  

2569 

(บาท  

2570 

(บาท  

3. โครงการปรับปรุงถนนแอส

ฟลทติก  

บานแมคี  หมูท่ี 9 –  

บานหนองออ  หมูท่ี  11  

เพ่ือใหการคมนาคมมี

ความปลอดภัยเพ่ิม

มากข้ึน 

กวาง  4.00 – 7.00  เมตร   

หนา  0.05  เมตร   

ความยาวรวม  4,780.00  

เมตร 

- 10,000,000 - - - ปองกันและ

ลดอุบัตเิหตุ 

รอยละ 70 

การคมนาคมมีความ

ปลอดภัยเพ่ิมมาก

ข้ึน 

หนวยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ 

เดิม  :  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570   หนาท่ี 291  ลําดับท่ี  3 

เหตุผล  : เปลี่ยนแปลงคณุลักษณะและเปาหมายของโครงการ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2566 – 2570  เปล่ียนแปลง  คร้ังที่ 2 / 2565 หนา 12 

 

แบบ ผ.02/2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI  

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอ

ประสาน 

2566 

(บาท  

2567 

(บาท  

2568 

(บาท  

2569 

(บาท  

2570 

(บาท  

4. โครงการปรับปรุงถนนโดย

การติดตั้งโคมไฟถนน

พลังงานแสงอาทิตยแบบ

ประกอบในชุดเดียวกัน 

ถนนสายทาง ชร.ถ.19-008 

บานใหมพัฒนา  หมูท่ี 10 –  

บานปาดู  หมูท่ี  13  

เพ่ือใหการคมนาคมมี

ความปลอดภัยเพ่ิม

มากข้ึน 

ขนาด 40 วัตต 

เสาสูง 6 .00 เมตร 

จํานวน 60 ตน 

(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

ลําดับท่ี 19 รหัส 07020019  

- 4,140,000 - - - ปองกันและ

ลดอุบัตเิหตุ 

รอยละ 70 

การคมนาคมมีความ

ปลอดภัยเพ่ิมมาก

ข้ึน 

หนวยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ 

เดิม  :  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570   หนาท่ี 297  ลําดับท่ี  21 

เหตุผล  : เปลี่ยนแปลงเปาหมายของโครงการ 

 

รวม 4 โครงการ   79,140,000       



ภาคผนวก 
สําเนาประกาศเทศบาลตําบลปาซาง 

เรื่องใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2566 - 2570  

เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2 / 2565 

ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2565 
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