
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการดาํเนินงาน 
เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

 

 

 

เทศบาลตําบลปาซาง 
อําเภอแมจัน   จังหวัดเชียงราย 

Pa Sang Subdistrict Municipality 
 

 



 

คํานํา 
 

 แผนการดําเนินงาน  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตําบล 

ปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  จัดทําข้ึนเนื่องจากสภาเทศบาลตําบลปาซางไดมีมติเห็นชอบ

อนุมัติใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566  เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลปาซาง 

ประจําป พ.ศ.2566  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2566  เพ่ือบริการชุมชนและสังคม

บําบัดทุกขแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน รวมท้ังเพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน

ของนายกเทศมนตรีตําบลปาซางในการควบคุมการดําเนินงานให เปนไปอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นปงบประมาณ 

ท้ังนี้ ยังทําใหการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติมากยิ่งข้ึน 

กอใหเกิดการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

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

ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง 

สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

ปงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทําและแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหาร

ทองถ่ิน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว3867  ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 

2564 กําหนดให “4. การจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปน

อํานาจของผูบริหารทองถ่ิน” 

 เทศบาลตําบลปาซาง จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงาน  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 2  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2566 จะเปนประโยชนในการบูรณาการแผนงาน โครงการของหนวยงานตาง ๆ  

ในเขตเทศบาลตําบลปาซาง สามารถตอบสนองความตองการตลอดจนแกไขปญหาใหกับประชาชนอยาง

แทจริง พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมใหดียิ่งข้ึน 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 2  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 



 
 

  แผนการดาํเนินงาน  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 2  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 7 100.00 1,765,000.00    100.00 กองชาง

7 100.00 1,765,000.00   100.00

   แผนการดําเนินงาน  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

รวม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร/แผนงาน

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

2



 

 

 

แบบ ผด.02 

 แผนการดําเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ครั้งท่ี 2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 



 

 

 

แบบ ผด.02 

 แผนการดําเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ครั้งท่ี 2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

แบบ ผด.02 

 แผนการดําเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ครั้งท่ี 2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 5 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566  

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

6.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

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. 

1. โครงการปรับปรุงสะพานขามลํา

เหมืองกลาง  

บานปาซาง หมูท่ี 2 

 

 

(เงินสะสม  สมัยสามัญ  สมัยที ่1  

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66  

กอสรางทอลอดเหลี่ยม  

กวาง 3.00 เมตร  

สูง 1.80 เมตร  

ยาว 6.00 เมตร 

ตามแบบเทศบาลตาํบลปาซาง

กําหนด พรอมปาย

ประชาสมัพันธโครงการ 

278,000 บานปาซาง 

หมูท่ี 2 

กองชาง             

2. โครงการปรับปรุงระบบสูบนํ้า 

ประปาดวยพลังงานแสงอาทิตย  

บานแมสลองใน หมูท่ี 4 

 

(เงินสะสม  สมัยสามัญ  สมัยที ่1  

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66  

ตามแบบเทศบาลตาํบลปาซาง

กําหนด พรอมปาย

ประชาสมัพันธโครงการ 

 

262,000 บานแมสลองใน  

หมูท่ี 4 

กองชาง             



 

 

 

แบบ ผด.02 

 แผนการดําเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ครั้งท่ี 2  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. โครงการขุดลอกลํานํ้าแมสลอง  

บานแมสลองใน หมูท่ี 4 - 

บานแมสลอง หมูท่ี 14 

 

( เงินสะสม  สมัยสามัญ  สมยัที่ 1  

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66  

กวาง 10.00 – 15.00 เมตร  

ยาวรวม 260.00 เมตร  

ตามแบบเทศบาลตาํบลปาซาง

กําหนด พรอมปาย

ประชาสมัพันธโครงการ  

210,000 บานแมสลองใน 

หมูท่ี 4 - 

บานแมสลอง 

หมูท่ี 14 

 

กองชาง             

4. โครงการขุดลอกลําเหมือง

กลางบาน บานแมคี หมูท่ี 9 

 
( เงินสะสม  สมัยสามัญ  สมยัที่ 1  

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66  

กวาง 2.00 – 4.00 เมตร  

ยาวรวม 1,620.00 เมตร  
ตามแบบเทศบาลตาํบลปาซาง

กําหนด พรอมปาย

ประชาสมัพันธโครงการ 

113,000 บานแมคี  

หมูท่ี 9 

กองชาง             

5. โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. 

พรอมบอพัก เริ่มจากบาน 

นายสุรทิน ถึง หนาบาน        

นางสายทอง วงศศรี  

บานสันคือ หมูท่ี 12  

 

( เงินสะสม  สมัยสามัญ  สมยัที่ 1  

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66  

วางทอ  คสล.  

ขนาด 0.40 เมตร 

ยาว 277.00 เมตร 

ตามแบบเทศบาลตาํบลปาซาง

กําหนด พรอมปาย

ประชาสมัพันธโครงการ 

494,000 บานสันคือ 

หมูท่ี 12 

กองชาง             

 

 



 

 

 

แบบ ผด.02 

 แผนการดําเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ครั้งท่ี 2  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. โครงการปรับปรุงระบบสูบนํ้า 

ประปาดวยพลังงานแสงอาทิตย  

บานแมสลอง หมูท่ี 14 

 

 
( เงินสะสม  สมัยสามัญ  สมยัที่ 1  

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66  

ตามแบบเทศบาลตาํบลปาซาง

กําหนด พรอมปาย

ประชาสมัพันธโครงการ 

266,000 บานแมสลอง 

หมูท่ี 14 

 

กองชาง             

7. โครงการปรับปรุงสะพานขาม 

ลําเหมืองแมสลอง  

บานแมสลอง หมูท่ี 14 

 

( เงินสะสม  สมัยสามัญ  สมยัที่ 1  

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66  

กวาง  1.50  เมตร  

ยาว  6.00  เมตร  

ตามแบบเทศบาลตาํบลปาซาง

กําหนด พรอมปาย

ประชาสมัพันธโครงการ 

 

142,000 บานรองคี  

หมูท่ี 1 

 

กองชาง             

รวม 7 โครงการ 1,765,000               

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

    

ภาคผนวก 
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