
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  

( พ.ศ.2566 - 2570  

เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 1 / 2566 
 

 

 

เทศบาลตําบลปาซาง 

อําเภอแมจัน   จังหวัดเชียงราย 



  

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570   เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1 / 2566  

 

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 

บริบทในทองถ่ิน เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการภายใตระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ  

จึงมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ขอ 22/1  

ในการนี้ เทศบาลตําบลปาซางขอขอบคุณผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี

ใหความรวมมือในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570   เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1 / 2566 สําเร็จ

บรรลุตามวัตถุประสงคดวยดี 

 

 เทศบาลตําบลปาซาง  

          อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

 



  

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570   เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1 / 2566  

 

 

สารบญั 
 

                                  

                หนา 

คํานํา 

หลักการและเหตุผล          1 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น          

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01        2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02         

  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน      3 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01        5

 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/2         

  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน      6 

 

ภาคผนวก    

สําเนาประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 – 2570  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 / 2566 ลงวันท่ี  

14 กุมภาพันธ 2566 
 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 / 2566 หนา 1 

 

 

 

 

 

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 

มาตรา 50 (9  หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล รวมถึงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

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

หมวด 2 มาตรา 16 (1 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ขอ 22/1 

กําหนดวา เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการ

บริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 ดวย เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให

ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี

ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  

เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลปาซาง  โดยใชวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี  คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน สอดคลองตามหลักวิชาการ

ชาง รวมถึงเพ่ือบรรลุเปาหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด ประกอบกับเทศบาลตําบลปาซางสามารถ

จัดทํางบประมาณรายจาย บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน

สูงสุดตอประชาชน และเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ จําเปนท่ีจะตองดําเนินการเปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ขอ 22 /1 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท 0810.3/ว 6086 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติการใชแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

( พ.ศ.2566 – 2570   เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1 / 2566  โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลปาซาง เรียบรอยแลว 

หลกัการและเหตุผล 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 – 2570   เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 / 2566 

ของเทศบาลตําบลปาซาง 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570   เปลีย่นแปลง  คร้ังที่ 1 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  

แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 – 2570   เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1 / 2566 หนา 2 

 

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 แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 

1 300,000 - - - - - - - 

 

- 1 300,000 

   6.2  แผนงานการเกษตร 1 350,000 - - - - - - - - 1 350,000 

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

รวมท้ังส้ิน 2 650,000 - - - - - - - - 2 650,000 

  

 

 

 

  

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570   เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  1 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 – 2570 )  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 / 2566 หนา 3 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนัดานการคา การลงทุน และบริการโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส 

   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 

กอสรางทอลอดเหลี่ยม 

ขนาดกวาง  3.00  เมตร 

สูง  1.80  เมตร 

ยาว  6.00  เมตร  

 

(ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด  

300,000 - - -  ปองกัน

อุบัติเหตุ  

ไมนอยกวา

รอยละ 70 

ประชาชนมีความ

สะดวกและ

ปลอดภัยเพ่ิมมาก

ข้ึน 

กองชาง 

เดิม  :  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570   เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2 / 2565  หนาท่ี 2  ลําดับท่ี 1  

เหตุผล  : เปลี่ยนแปลงคณุลักษณะและเปาหมายของโครงการ 

รวม 1 โครงการ  300,000        

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570   เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  1 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 – 2570   เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1 / 2566 หนา 4 

 

แบบ ผ.02 

   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 

 

เพ่ือชวยกักเก็บนํ้า

ไว เปนแหลงนํ้า

สําหรับใชสําหรับ

การอุปโภคบริโภค

และการ

เกษตรกรรม 

กวาง  10.00 – 15.00 เมตร 

ยาวรวม  260.00  เมตร  

(ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด  

350,000 - - - - ครัวเรือนท่ี

ไดรับ

ประโยชน 

ไมนอยกวา

รอยละ 70 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แหลงนํ้าใชสําหรับ

การอุปโภคบริโภค

และการ

เกษตรกรรมอยาง

เพียงพอ 

 

กองชาง 

เดิม  :  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570   เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2 / 2565  หนาท่ี 6  ลําดับท่ี  1  

เหตุผล  : เปลี่ยนแปลงคณุลักษณะและเปาหมายของโครงการ 

รวม 1 โครงการ  350,000        

  

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570   เปลีย่นแปลง  คร้ังที่ 1 / 2566 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  

แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 – 2570   เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1 / 2566 หนา 5 

 

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 75,239,000 - - - - - 

 

- 4 75,239,000 

รวม - - 4 75,239,000 - - - - - - 4 75,239,000 

รวมทั้งสิ้น - - 4 75,239,000 - - - - - - 4 75,239,000 

  

 

 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570   เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1 /  2566 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

 แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570  เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 / 2566               หนา 6 

 

แบบ ผ.02/2 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน และบริการโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส 

   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. โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก   

สายบานแมสลอง  หมูท่ี 14  

(ซอยดาหลา ตํา บลปาซาง  

อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

เชื่อมกับ บานเลาสิบ หมูท่ี 3  

ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย  

เชื่อมกับ บานปาเมี้ยง หมูท่ี 9  

ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน  

จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือเปนเสนทาง

ไปสูแหลง

ทองเท่ียวท่ีสําคัญ

ของอําเภอแมจัน

และเพ่ือใหการ

คมนาคมมคีวาม

สะดวกและ

ปลอดภัย 

กวาง  6.00  เมตร 

ยาว  9,500.00 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

57,000.00 ตารางเมตร 

 

(ตามแบบท่ีเทศบาลตําบล

ปาซางกําหนด  

- 39,175,000 - - - ประชาชนมีความ

พึงพอใจในการ 

ใชเสนทาง 

ไมนอยกวารอยละ 

80 

ถนนมีมาตรฐาน

และชวยลด

อุบัติเหตุในการ

สัญจร 

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

เชียงราย 

หรือหนวยงาน

อ่ืน 

เดิม  :  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570  เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ป พ.ศ.2565  หนาท่ี 44  ลําดับท่ี  1  

เหตุผล  : เปลี่ยนแปลงคณุลักษณะและเปาหมายของโครงการ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570   เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1 /  2566 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

 แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570  เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 / 2566               หนา 7 

 

แบบ ผ.02/2 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI  

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอประสาน 
2566 

(บาท  

2567 

(บาท  

2568 

(บาท  

2569 

(บาท  

2570 

(บาท  

2. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย  แบบประกอบในชุด

เดียวกัน  ถนนสายบานแมสลอง  

หมูท่ี 14 (ซอยดาหลา  

ตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  

จังหวัดเชียงราย 

เชื่อมกับ บานเลาสิบ หมูท่ี 3  

ตําบลแมสลองนอก  

อําเภอแมฟาหลวง  

จังหวัดเชียงราย  

 

เพ่ือใหการ

คมนาคมมคีวาม

ปลอดภัยและเพ่ือ

ปองกันอุบัติเหตุ

ในการสัญจรไป-

มา 

ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย แบบประกอบในชุด

เดียวกัน  

ขนาด  30  วัตต 

เสาสูง  6.00  เมตร  

แบบเสาก่ึงเดยีว  

จํานวน  316  ตน 

(งานนวัตกรรมไทย  

 

 

(ตามแบบท่ีเทศบาลตําบลปาซาง

กําหนด  

- 21,804,000 - 

 

 

 

 

 

 

 

- - ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการ 

ใชเสนทาง 

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ชวยลดอุบัติเหตุ

ในการสัญจร 

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

เชียงราย 

หรือหนวยงาน

อ่ืน 

เดิม  :  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570  เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ป พ.ศ.2565  หนาท่ี 47  ลําดับท่ี  5  

เหตุผล  : เปลี่ยนแปลงคณุลักษณะและเปาหมายของโครงการ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570   เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1 /  2566 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

 แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570  เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 / 2566               หนา 8 

 

แบบ ผ.02/2 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI  

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีจะขอประสาน 
2566 

(บาท  

2567 

(บาท  

2568 

(บาท  

2569 

(บาท  

2570 

(บาท  

3. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย  

แบบประกอบในชุดเดยีวกัน  

ซอยเลียบคลองชลประทาน 

บานแมสลองใน  หมูท่ี 4   

ตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน 

จังหวัดเชียงราย 

เชื่อมกับ บานเลาสิบ หมูท่ี 3  

ตําบลแมสลองนอก  

อําเภอแมฟาหลวง  

จังหวัดเชียงราย  

 

เพ่ือใหการ

คมนาคมมคีวาม

ปลอดภัยและเพ่ือ

ปองกันอุบัติเหตุ

ในการสัญจรไป-

มา 

ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย แบบประกอบในชุด

เดียวกัน  

ขนาด  30  วัตต 

เสาสูง  6.00  เมตร  

แบบเสาก่ึงเดยีว  

จํานวน  100  ตน 

(งานนวัตกรรมไทย  

(ตามแบบท่ีเทศบาลตําบลปาซาง

กําหนด  

- 6,900,000 - - - ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการ 

ใชเสนทาง 

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ชวยลดอุบัติเหตุ

ในการสัญจร 

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

เชียงราย 

หรือหนวยงาน

อ่ืน 

เดิม  :  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570  เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ป พ.ศ.2565  หนาท่ี 48  ลําดับท่ี  7  

เหตุผล  : เปลี่ยนแปลงคณุลักษณะและเปาหมายของโครงการ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570   เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1 /  2566 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

 แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570  เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 / 2566               หนา 9 

 

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. โครงการติดตั้งโคมไฟถนน

พลังงานแสงอาทิตย   

แบบประกอบในชุดเดยีวกัน   

บานปาซาง หมูท่ี 3  

ตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  

จังหวัดเชียงราย 

เชื่อมกับ บานสันโคง หมูท่ี 10 

ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน 

จังหวัดเชียงราย  

 

เพ่ือใหการ

คมนาคมมคีวาม

ปลอดภัยและเพ่ือ

ปองกันอุบัติเหตุ

ในการสัญจรไป-

มา 

ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย แบบประกอบในชุด

เดียวกัน  

ขนาด  30  วัตต 

เสาสูง  6.00  เมตร  

แบบเสาก่ึงเดยีว  

จํานวน  107  ตน 

(งานนวัตกรรมไทย  

 

(ตามแบบท่ีเทศบาลตําบลปาซาง

กําหนด  

- 7,360,000 - 

 

 

 

 

 

 

 

- - ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการ 

ใชเสนทาง 

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ชวยลดอุบัติเหตุ

ในการสัญจร 

องคการ

บริหารสวน

จังหวัด

เชียงราย 

หรือ 

หนวยงานอ่ืน 

เดิม  :  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570  เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ป พ.ศ.2565  หนาท่ี 50  ลําดับท่ี  9 

เหตุผล  : เปลี่ยนแปลงคณุลักษณะและเปาหมายของโครงการ 

รวม 4 โครงการ   75,239,000       



ภาคผนวก 
สําเนาประกาศเทศบาลตําบลปาซาง 

เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  ( พ.ศ.2566 - 2570  

เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1 / 2566 

ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2566 
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