
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการดําเนินงาน 
เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

 

เทศบาลตําบลปาซาง 
อําเภอแมจัน   จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 



 

คํานํา 
 

 แผนการดําเนินงาน  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตําบล 

ปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  จัดทําข้ึนเนื่องจากสภาเทศบาลตําบลปาซางไดมีมติเห็นชอบ

อนุมัติใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566  เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลปาซาง 

ประจําป พ.ศ.2565  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2565  และสมัยสามัญ  

สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2565 เพ่ือบริการชุมชนและสังคมและบําบัดทุกขแกไขปญหา

ความเดือดรอนใหกับประชาชน อีกท้ังเพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารเทศบาล

ตําบลปาซางในการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปน

เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นปงบประมาณ ท้ังนี้ ยังทําใหการดําเนินงาน

ในปงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติมากยิ่งข้ึน กอใหเกิดการประสานงานและบูรณา

การการทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทํา  

ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง 

สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

ปงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทําและแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว3867  ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 

กําหนดให “4. การจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนอํานาจของ

ผูบริหารทองถ่ิน” 

 เทศบาลตําบลปาซาง จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงาน  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2566 จะเปนประโยชนในการบูรณาการแผนงาน โครงการของหนวยงานตาง ๆ  

ในเขตเทศบาลตําบลปาซาง สามารถตอบสนองความตองการตลอดจนแกไขปญหาใหกับประชาชน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมใหดียิ่งข้ึน ตอไป 

 

เทศบาลตําบลปาซาง 

www.pasangmaechan.go.th 

 

 

 

 

http://www.pasangmaechan.go.th/


 

 

สารบญั 
              

 

 

        หนา 

สวนท่ี 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม       1 

 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ  ( แบบ ผด.01     2     

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน                2 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  ( แบบ ผด.02       

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน      3 

6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       4

   

ภาคผนวก 

ประกาศเทศบาลตําบลปาซาง เรื่อง ประกาศใชแผนการดําเนินงาน  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 



 
 

แผนการดาํเนนิงาน  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566     1 

 

 

 

 

 

 

 

   สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ 

  /กจิกรรม 



แบบ ผด.01

จํานวน

โครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ

ทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละ

ของ

งบประมาณ

ทั้งหมด

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

   6.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 14 100.00 4,144,000.00    100.00 กองชาง

14 100.00 4,144,000.00   100.00

แผนการดําเนินงาน  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

รวม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร/แผนงาน

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

2



 

 

 

แบบ ผด.02 

แผนการดาํเนนิงาน  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 



 

 

 

แบบ ผด.02 

แผนการดาํเนนิงาน  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบ ผด.02 

แผนการดาํเนนิงาน  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 5 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566  

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

6.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ี

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท  

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการกอสรางฝาย 

นํ้าคีนอย  จุดท่ี  2  

บานปาซาง  หมูท่ี 2   

 

(เงินสะสม  สมัยสามัญ สมยัที่ 4 

คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.65  

กวาง  5.00  เมตร  

ยาว  8.00  เมตร   

ตามแบบเทศบาลตาํบลปาซาง

กําหนด พรอมปาย

ประชาสมัพันธโครงการ 

 

 

187,000 บานปาซาง 

หมูท่ี 2 

กองชาง             

2. โครงการกอสรางฝาย 

นายบุญเปง   

บานแมสลองใน หมูท่ี 4 

 
(เงินสะสม  สมัยสามัญ สมยัที่ 4 

คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.65  

กวาง  5.00  เมตร  

ยาว  6.00  เมตร   

ตามแบบเทศบาลตาํบลปาซาง

กําหนด พรอมปาย

ประชาสมัพันธโครงการ 

 

148,000 บานแมสลองใน  

หมูท่ี 4 

กองชาง             



 

 

 

แบบ ผด.02 

แผนการดาํเนนิงาน  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 6 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ี

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท  

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. โครงการกอสรางรางระบาย

นํ้า คสล. พรอมฝาปด  

ซอย 5  

บานปางปูเลย หมูท่ี  5 
 

(เงินสะสม  สมัยสามัญ สมยัที่ 4 

คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.65  

กวาง  0.40  เมตร   

ยาว  65.00  เมตร   

ตามแบบเทศบาลตาํบลปาซาง

กําหนด พรอมปาย

ประชาสมัพันธโครงการ 

 

165,000 บานปางปูเลย  

หมูท่ี 5 

กองชาง             

4. โครงการกอสรางทอลอด

เหลี่ยมลําเหมืองปายาง  

บานหนองออ หมูท่ี  11 

 

 
(เงินสะสม  สมัยสามัญ สมยัที่ 4 

คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.65  

กวาง  3.00  เมตร   

ยาว  2.70  เมตร   

ยาว  4.00  เมตร  

จํานวน  2  ชอง  

ตามแบบเทศบาลตาํบลปาซาง

กําหนด พรอมปาย

ประชาสมัพันธโครงการ 

469,000 บานหนองออ 

หมูท่ี  11 

กองชาง             

5. โครงการกอสรางถังเก็บนํ้า 

คสล.  

บานปาเมี้ยง หมูท่ี 15 

 
(เงินสะสม  สมัยสามัญ สมยัที่ 4 

คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.65  

กอสรางถังเก็บนํ้า คสล.  

จํานวน  1  ถัง   

ตามแบบเทศบาลตาํบลปาซาง

กําหนด พรอมปาย

ประชาสมัพันธโครงการ 

269,000 บานปาเมี้ยง 

หมูท่ี 15 

กองชาง             

 



 

 

 

แบบ ผด.02 

แผนการดาํเนนิงาน  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 7 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ี

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท  

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. โครงการกอสรางศาลา

อเนกประสงค  

บานรองคี  หมูท่ี 1 

 
(เงินสะสม  สมัยสามัญ  สมัยที ่4  

คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 65  

กวาง  10.00  เมตร   

ยาว  15.00  เมตร  

ตามแบบเทศบาลตาํบลปาซาง

กําหนด พรอมปาย

ประชาสมัพันธโครงการ 

667,000 บานรองคี  

หมูท่ี 1 

 

กองชาง             

7. โครงการปรับปรุงฝาย 

ลําเหมืองหวยซาง   

บานรองคี  หมูท่ี 1 
 

(เงินสะสม  สมัยสามัญ  สมัยที ่4  

คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 65  

ปรับปรุงฝายลําเหมืองหวยซาง  

1 จุด  ตามแบบเทศบาลตําบล

ปาซางกําหนด พรอมปาย

ประชาสมัพันธโครงการ 

 

303,000 บานรองคี  

หมูท่ี 1 

 

กองชาง             

8. โครงการกอสรางฝาย 

นํ้าคีนอย  จุดท่ี  1   

บานปาซาง หมูท่ี 2 

 

 
(เงินสะสม  สมัยสามัญ  สมัยที ่4  

คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 65  

กวาง  4.00  เมตร   

สูง  1.50  เมตร   

ยาว  8.00  เมตร   

ตามแบบเทศบาลตาํบลปาซาง

กําหนด พรอมปาย

ประชาสมัพันธโครงการ   

 

146,000 บานปาซาง 

หมูท่ี 2 

 

กองชาง             

 



 

 

 

แบบ ผด.02 

แผนการดาํเนนิงาน  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 8 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม          

ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท  

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. โครงการปรับปรุงฝาย 

เหมืองกลาง   

บานปาซาง  หมูท่ี 3 

 
(เงินสะสม  สมัยสามัญ  สมัยที ่4  

คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 65  

ปรับปรุงฝายลําเหมืองกลาง  

กวาง  3.00  เมตร  

ยาว  16.00  เมตร   

ตามแบบเทศบาลตาํบลปาซาง

กําหนด พรอมปายประชาสัมพันธ 

 

202,000 บานปาซาง 

หมูท่ี 3 

กองชาง             

10. โครงการปรับปรุงฝายหลอ

ลําเหมืองกลางบาน   

บานปาซาง  หมูท่ี 3 

 
(เงินสะสม  สมัยสามัญ  สมัยที ่4  

คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 65  

ตามแบบเทศบาลตาํบลปาซาง

กําหนด 

84,000 บานปาซาง 

หมูท่ี 3 

กองชาง             

11. โครงการกอสราง 

ทางนํ้าลนลําเหมืองใหม  

บานปาหา หมูท่ี  6 

 
(เงินสะสม  สมัยสามัญ  สมัยที ่4  

คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 65  

ตามแบบเทศบาลตาํบลปาซาง

กําหนด พรอมปายประชาสัมพันธ

โครงการ 

274,000 ปาหา  

หมูท่ี  6 

กองชาง             

 

 

 



 

 

 

แบบ ผด.02 

แผนการดาํเนนิงาน  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 9 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ี

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท  

สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12. โครงการกอสรางเข่ือน

ปองกันตลิ่งลําเหมืองใหม  

พรอมราวกันตก  

บานปาหา  หมูท่ี 6 
(เงินสะสม  สมัยสามัญ  สมัยที ่4  

คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 65  

กอสรางกําแพงกันดิน  

ยาวรวม  78.00  เมตร   

พรอมราวกันตก  จํานวน  50  ชุด 

ตามแบบเทศบาลตาํบลปาซาง

กําหนด พรอมปายประชาสัมพันธ

โครงการ 

635,000 บานปาหา  

หมูท่ี 6 

กองชาง             

13. โครงการปรับปรุงฝาราง

ระบายนํ้า (เดิม ซอย 4 

และถนนสายหลัก   

บานแมคี  หมูท่ี 9 
(เงินสะสม  สมัยสามัญ  สมัยที ่4  

คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 65  

ปรับปรุงฝารางระบายนํ้า คสล. 

(เดิม  

ความยาวรวม  321.50  เมตร   

ตามแบบเทศบาลตาํบลปาซาง

กําหนด  พรอมปายประชาสมัพันธ

โครงการ 

227,000 บานแมคี   

หมูท่ี 9 

 

กองชาง             

14. โครงการกอสรางทอลอด

เหลี่ยมลํานํ้าเปน  

บานใหมพัฒนา หมูท่ี  10 

 
(เงินสะสม  สมัยสามัญ  สมัยที ่4  

คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 65  

กวาง  4.00  เมตร  

สูง  2.50  เมตร  

ยาว  4.00  เมตร   

ตามแบบเทศบาลตาํบลปาซาง

กําหนด  พรอมปายประชาสมัพันธ

โครงการ 

368,000 บานใหมพัฒนา 

หมูท่ี  10 

 

กองชาง             

รวม 14 โครงการ 4,144,000               

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

ภาคผนวก 





  

 


	1. ปกหน้า-คำนำ-สารบัญ
	2. ส่วนที่ 2 p 1
	3. ผด.01 - 2.1 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ  p 2
	Sheet1

	4. ผด.02 - 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - กองช่าง - p 3-9
	5. ภาคผนวก
	6. ภาคผนวก-ประกาศเทศบาล
	7. ปกหลัง

