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 ตามท่ี เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที ่1 ประจำปี พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 โดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว นั้น 
 

 เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้แก้ไขข้อความที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 
๒๕70) และรวมฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง จนถึงปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบข้างต้น จึงขอประกาศใช้  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไขครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70 ต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ.2565 

                            

     
       (นายสมเกียรติ พรมชัย) 

       นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา 
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คำนำ 
ตามที่ เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 

2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวดที่ 4 การแก้ไข การเพิ่มหรือ
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นให้ดำเนินตามระเบียบนี้ 

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป 

 

เทศบาลตำบลดอนศิลา 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

แก้ไข คร้ังที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลดอนศิลา 

 
เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 

ประจำปี พ.ศ. 2565 
ตามที่ เทศบาลตำบลดอนศิลา มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ   

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566  
- 2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ๒๕64 ไปแล้วนั้น แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ ปริบททาง
สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง และนโยบายเร่งด่วน ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลตำบลดอนศิลาจึงขอ แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)   
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70 นั้น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 

ข้อ ๔ "การแก้ไข" หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงาน  
ให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระเติมเปลี่ยนแปลงไป 

ข้อ ๒1 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย 

 
ดังนั ้น เทศบาลตำบลดอนศิลา จึงได้จ ัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบใน
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป และการเพิ่มเติม แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลดอนสิลา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

หน้าที ่ ลำดับที่ 
รายละเอียด 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เดิม) 

รายละเอียด 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

107 
 

 

1 โครงการขยายลานตากพืชผลด้านการเกษตร  
หมู่ที่ 1 บ้านสมานมิตร ตำบลดอนศิลา 
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร  
ความหนา 0.15 เมตร (งานไหล่พ้ืนลานหินคลุกตาม
สภาพพ้ืนที่) ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเลขที่ ทถ-2-204 
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการจำนวน 1 ป้าย 
ปี 2566 งบประมาณ 468,800 บาท 

โครงการขยายลานตากพืชผลด้านการเกษตร  
หมู่ที่ 1 บ้านสมานมิตร ตำบลดอนศิลา 
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร  
ความหนา 0.15 เมตร (งานไหล่พ้ืนลานหินคลุกตาม
สภาพพ้ืนที่) ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเลขที่ ทถ-2-204 
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการจำนวน 1 ป้าย 
ปี 2566 งบประมาณ 465,900 บาท 

ประมาณการราคา 
มีการเปลี่ยนแปลง 

กองช่าง 

108 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
คันสระหนองเต่า หมู่ที่ 2 บ้านหลิ่งกุญชร  
ตำบลดอนศิลา 
- จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนคอนกรีตเดิม 
- จุดสิ้นสุดโครงการ STA 0+170 
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 680.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขที่ ทถ-2-202 
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการจำนวน 1 ป้าย 
ปี 2566 งบประมาณ 411,900 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
คันสระหนองเต่า หมู่ที่ 2 บ้านหลิ่งกุญชร  
ตำบลดอนศิลา 
- จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนคอนกรีตเดิม 
- จุดสิ้นสุดโครงการ STA 0+170 
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 680.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขที่ ทถ-2-202 
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการจำนวน 1 ป้าย 
ปี 2566 งบประมาณ 414,800 บาท 

ประมาณการราคา 
มีการเปลี่ยนแปลง 

กองช่าง 
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หน้าที ่ ลำดับที่ 
รายละเอียด 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เดิม) 

รายละเอียด 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

108 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1  
หมู่ที่ 3 บ้านช่องลม ตำบลดอนศิลา 
- จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนคอนกรีตเดิม 
- จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเลขท่ี 155  
นายอนันต์ เขียวชะอุ่ม 
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
368.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ 
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเลขที่ ทถ-2-202  
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการจำนวน 1 ป้าย 
ปี 2566 งบประมาณ 223,300 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1  
หมู่ที่ 3 บ้านช่องลม ตำบลดอนศิลา 
- จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนคอนกรีตเดิม 
- จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเลขท่ี 155  
นายอนันต์ เขียวชะอุ่ม 
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
368.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ 
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเลขที่ ทถ-2-202  
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการจำนวน 1 ป้าย 
ปี 2566 งบประมาณ 224,900 บาท 

ประมาณการราคา 
มีการเปลี่ยนแปลง 

กองช่าง 

109 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจอเจริญ 
หมู่ที่ 4 (จำนวน 2 จุด) ตำบลดอนศิลา 
- จุดที่ 1 ซอย 10/1 ความกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
- จุดที่ 2 ซอยประปาหมู่บ้าน  
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
400.00 ตรารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ 
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเลขที่ ทถ-2-202  
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการจำนวน 1 ป้าย 
ปี 2566 งบประมาณ 243,300 บาท 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจอเจริญ 
หมู่ที่ 4 (จำนวน 2 จุด) ตำบลดอนศิลา 
- จุดที่ 1 ซอย 10/1 ความกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
- จุดที่ 2 ซอยประปาหมู่บ้าน  
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
400.00 ตรารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ 
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเลขที่ ทถ-2-202  
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการจำนวน 1 ป้าย 
ปี 2566 งบประมาณ 245,300 บาท 

ประมาณการราคา 
มีการเปลี่ยนแปลง 

กองช่าง 
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หน้าที ่ ลำดับที่ 
รายละเอียด 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เดิม) 

รายละเอียด 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

110 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1  
หมู่ที่ 7 บ้านสันม่วงคำ ตำบลดอนศิลา 
- จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนคอนกรีตเดิม 
- จุดสิ้นสุดโครงการ สระเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน  
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640.00 
ตรารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่  
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเลขที่ ทถ-2-202 
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการจำนวน 1 ป้าย 
ปี 2566 งบประมาณ 387,800 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1  
หมู่ที่ 7 บ้านสันม่วงคำ ตำบลดอนศิลา 
- จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนคอนกรีตเดิม 
- จุดสิ้นสุดโครงการ สระเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน  
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640.00 
ตรารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่  
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเลขที่ ทถ-2-202 
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการจำนวน 1 ป้าย 
ปี 2566 งบประมาณ 390,800 บาท 

ประมาณการราคา 
มีการเปลี่ยนแปลง 

กองช่าง 

112 15 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ป่าสุสาน หมู่ที่ 10  
บ้านทุ่งโค้ง ตำบลดอนศิลา 
จุดที่ 1 งานดิน-ขุดตัด กว้าง 43.00 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 4,300.00 ลบ.ม. 
จุดที่ 2 งานดิน-ขุดตัด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 24.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
420.00 ลบ.ม. 
จุดที่ 3 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
8.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ 
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
ปี 2566 งบประมาณ 397,200 บาท 

โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ป่าสุสาน หมู่ที่ 10  
บ้านทุ่งโค้ง ตำบลดอนศิลา 
จุดที่ 1 งานดิน-ขุดตัด กว้าง 43.00 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 4,300.00 ลบ.ม. 
จุดที่ 2 งานดิน-ขุดตัด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 24.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
420.00 ลบ.ม. 
จุดที่ 3 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
8.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ 
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
ปี 2566 งบประมาณ 410,800 บาท 

ประมาณการราคา 
มีการเปลี่ยนแปลง 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

หน้าที ่ ลำดับที่ 
รายละเอียด 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เดิม) 

รายละเอียด 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

190 4 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนบ้านหลิ่ง
กุญชร หมู่ที่ 2 บ้านหลิ่งกุญชร ตำบลดอนศิลา  
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ สปช.
202/26 พ้ืนที่ 120.00 ตารางเมตร  
พร้อมทางเดินเชื่อมต่ออาคาร กว้าง 2.00 เมตร  
ยาว 19.60 เมตรหนา 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 39.20 ตารางเมตร  
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ชร.01  
พ้ืนที่ 540.00 ตารางเมตร  
-  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  
ยาว 4.00 เมตร สูง 3.00 เมตร  
พ้ืนที่ 32.00 ตารางเมตร 
ปี 2566 งบประมาณ 5,901,700 บาท 
ปี 2567 งบประมาณ 5,901,700 บาท 
ปี 2568 งบประมาณ 5,901,700 บาท 
ปี 2569 งบประมาณ 5,901,700 บาท 
ปี 2570 งบประมาณ 5,901,700 บาท 

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนบ้านหลิ่ง
กุญชร หมู่ที่ 2 บ้านหลิ่งกุญชร ตำบลดอนศิลา  
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ สปช.
202/26 พ้ืนที่ 120.00 ตารางเมตร  
พร้อมทางเดินเชื่อมต่ออาคาร กว้าง 2.00 เมตร  
ยาว 19.60 เมตรหนา 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 39.20 ตารางเมตร  
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ชร.01  
พ้ืนที่ 540.00 ตารางเมตร  
-  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  
ยาว 4.00 เมตร สูง 3.00 เมตร   
พ้ืนที่ 32.00 ตารางเมตร 
ปี 2566 งบประมาณ 2,617,500 บาท 
ปี 2567 งบประมาณ 0 บาท 
ปี 2568 งบประมาณ 0 บาท 
ปี 2569 งบประมาณ 0 บาท 
ปี 2570 งบประมาณ 0 บาท 

- ประมาณการ
ราคามีการ
เปลี่ยนแปลง 
- แก้ไขจำนวนปีที่
จะดำเนินการให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

กองการศึกษา 
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หน้าที ่ ลำดับที่ 
รายละเอียด 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เดิม) 

รายละเอียด 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

190 5 โครงการปรับปรุง สนาม โรงเรียนบ้านหลิ่งกุญชร  
หมู่ที่ 2 บ้านหลิ่งกุญชร ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย 
พ้ืนที่ถมดินประมาณ 9,000.00 ตารางเมตร  
ขนาดกว้าง 80.00 - 90.00 เมตร ยาว 90.00 - 
100.00 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
7,200.00 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบสำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง  
ตามแบบกองช่างเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 1 ป้าย 
ปี 2566 งบประมาณ 1,800,000 บาท 
ปี 2567 งบประมาณ 1,800,000 บาท 
ปี 2568 งบประมาณ 1,800,000 บาท 
ปี 2569 งบประมาณ 1,800,000 บาท 
ปี 2570 งบประมาณ 1,800,000 บาท 

โครงการปรับปรุง สนาม โรงเรียนบ้านหลิ่งกุญชร  
หมู่ที่ 2 บ้านหลิ่งกุญชร ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย 
พ้ืนที่ถมดินประมาณ 9,000.00 ตารางเมตร  
ขนาดกว้าง 80.00 - 90.00 เมตร ยาว 90.00 - 
100.00 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
7,200.00 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบสำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง  
ตามแบบกองช่างเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 1 ป้าย 
ปี 2566 งบประมาณ 1,424,089 บาท 
ปี 2567 งบประมาณ 0 บาท 
ปี 2568 งบประมาณ 0 บาท 
ปี 2569 งบประมาณ 0 บาท 
ปี 2570 งบประมาณ 0 บาท 

- ประมาณการ
ราคามีการ
เปลี่ยนแปลง 
- แก้ไขจำนวนปีที่
จะดำเนินการให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลดอนศิลา 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

หน้าที ่ ลำดับที่ 
รายละเอียด 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เดิม) 

รายละเอียด 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

240 36 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่
ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 
เป็นเงิน 1,092,000 บาท 
- เป็นกระบะสำเร็จรูป 
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
ปี 2566 งบประมาณ 1,359,000 บาท 
ปี 2567 งบประมาณ 1,359,000 บาท 
ปี 2568 งบประมาณ 1,359,000 บาท 
ปี 2569 งบประมาณ 1,359,000 บาท 
ปี 2570 งบประมาณ 1,359,000 บาท 

แผนงานบริหารทั่วไป 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่
ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 
เป็นเงิน 1,000,000 บาท 
- เป็นกระบะสำเร็จรูป 
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
ปี 2566 งบประมาณ 1,000,000 บาท 
ปี 2567 งบประมาณ 0 บาท 
ปี 2568 งบประมาณ 0 บาท 
ปี 2569 งบประมาณ 0 บาท 
ปี 2570 งบประมาณ 0 บาท 

- แก้ไขจากแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  
มาแผนงานบริหารทั่วไป
เนื่องจากใช้เป็นรถยนต์
ส่วนกลางประจำสำนักงาน 
- แก้ไขราคาครุภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ให้เป็น
ปัจจุบัน 
- ลักษณะการใช้งานที่
เปลี่ยนไปจากกองช่างเป็น
สำนักปลัด 
- แก้ไขจำนวนปีที่จะ
ดำเนินการให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา/บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

แก้ไข ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลดอนศิลา 
(แบบ ผ.01)
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการเอง  
เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
- แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

8 6,194,089 - - - - - - - - 8 6,194,089 

รวมทั้งสิ้น 8 6,194,089 - - - - - - - - 8 6,194,089 
 
 

สรุปครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 
เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
- แผนงาน
บริหารทั่วไป 

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

รวมทั้งสิ้น 1 1,000,000 - - - - - - - - 1 1,000,000 



- 10 - 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลดอนศิลา  

(แบบ ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 
เทศบาลตำบลดอนศิลา  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงรายท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ สะพาน อาคารสถานที่ สถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ ที่
สาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นอื่นๆ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขยายลานตาก
พืชผลด้าน
การเกษตร  
หมู่ที่ 1  
บ้านสมาน
มิตร ตำบล
ดอนศิลา 

- เพื่อให้
เกษตรตาก
พืชผล
ทางการ
เกษตร 
- เพื่อให้
พืชผล
ทางการ
เกษตรมี
คุณภาพ 

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร  
ความหนา 0.15 เมตร  
(งานไหล่พื้นลานหินคลุกตาม
สภาพพื้นที่)  
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขท่ี ทถ-2-204 
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ
จำนวน 1 ป้าย 

465,900 - - - - - จำนวน
พืชผล
การเกษตร
ได้รับการตาก
เพิ่มขึ้น 
- ร้อยละ 80 
ประชาชน
และ
เกษตรกรมี
ความพึง
พอใจใน
โครงการ 
 

ประชาชนมี
พืชผลทาง
การเกษตรที่มี
คุณภาพและ
ปริมาณใน
การผลิตมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 
เทศบาลตำบลดอนศิลา  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงรายท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ สะพาน อาคารสถานที่ สถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ ที่
สาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นอื่นๆ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก คันสระ
หนองเต่า  
หมู่ที่ 2  
บ้านหลิ่ง
กุญชร ตำบล
ดอนศิลา 

- ใช้สัญจร 
ไปมา 
- ขนส่ง
ผลผลติ
การเกษตร 

- จุดเริ่มต้นโครงการ  
ถนนคอนกรีตเดมิ 
- จุดสิ้นสดุโครงการ STA 0+170 
ความกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 680.00 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ 
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เลขท่ี ทถ-2-202 
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ
จำนวน 1 ป้าย 

414,800 - - - - - จำนวนผู้ใช้
เส้นทาง
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 
เทศบาลตำบลดอนศิลา  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงรายท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ สะพาน อาคารสถานที่ สถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ ที่
สาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นอื่นๆ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 
5/1 หมู่ที่ 3  
บ้านช่องลม 
ตำบลดอน
ศิลา 

- ใช้สัญจร 
ไปมา 
- ขนส่ง
ผลผลติ
การเกษตร 

- จุดเริ่มต้นโครงการ  
ถนนคอนกรีตเดมิ 
- จุดสิ้นสดุโครงการ บ้านเลขท่ี 
155 นายอนันต์ เขียวชะอุม่ 
ความกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 92.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 368.00 
ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ 
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขท่ี ทถ-2-202  
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ
จำนวน 1 ป้าย 

224,900 - - - - - จำนวนผู้ใช้
เส้นทาง
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 
เทศบาลตำบลดอนศิลา  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงรายท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ สะพาน อาคารสถานที่ สถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ ที่
สาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นอื่นๆ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  
บ้านจอเจรญิ 
หมู่ที่ 4 
(จำนวน 2 
จุด) ตำบล
ดอนศิลา 

- ใช้สัญจร 
ไปมา 
- ขนส่ง
ผลผลติ
การเกษตร 

- จุดที่ 1 ซอย 10/1  
ความกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 65.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
- จุดที่ 2 ซอยประปาหมู่บ้าน  
ความกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร รวมพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 400.00 ตรารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ 
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขท่ี ทถ-2-202  
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ
จำนวน 1 ป้าย 

245,300 - - - - - จำนวนผู้ใช้
เส้นทาง
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 
เทศบาลตำบลดอนศิลา  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงรายท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ สะพาน อาคารสถานที่ สถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ ที่
สาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นอื่นๆ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 1 
หมู่ที่ 7  
บ้านสันม่วงคำ 
ตำบล 
ดอนศิลา 

- ใช้สัญจร 
ไปมา 
- ขนส่ง
ผลผลติ
การเกษตร 

จุดเริม่ต้นโครงการ  
ถนนคอนกรีตเดมิ 
จุดสิ้นสุดโครงการ สระเก็บ
น้ำประปาหมู่บ้าน ความกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640.00 
ตรารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ 
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขท่ี ทถ-2-202 
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ
จำนวน 1 ป้าย 
 

390,800 - - - - - จำนวนผู้ใช้
เส้นทาง
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
เดินทางและ
ขนส่งผลผลติ

ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 
เทศบาลตำบลดอนศิลา  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงรายท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ สะพาน อาคารสถานที่ สถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ ที่
สาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นอื่นๆ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ปรับปรุงพื้นที่
ป่าสุสาน  
หมู่ที่ 10  
บ้านทุ่งโค้ง 
ตำบล 
ดอนศิลา 

- เพื่อ
ปรับปรุง
พื้นที่ป่า
สุสาน  
- เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวก 
 

จุดที่ 1 งานดิน-ขุดตัด 
กว้าง 43.00 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร  
ลึก 2.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 4,300.00 ลบ.ม. 
จุดที่ 2 งานดิน-ขุดตัด กว้าง 7.00 
เมตร ยาว 24.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 5.00 
เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
420.00 ลบ.ม. 
จุดที่ 3 งานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 8.00 เมตร  
ยาว 24.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 192.00 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที ่
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 
จำนวน 1 ปา้ย 

410,800 - - - - - จำนวน
พื้นที่ป่าสุสาน
ได้รับการ
ปรับปรุง
เพิ่มขึ้น 
- ร้อยละ 80 
ประชาชน
ความพึง
พอใจ 
 
 

พื้นที่ป่าสุสาน
ได้รับการ
ปรับปรุง 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 
เทศบาลตำบลดอนศิลา  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
อาคาร 
โรงเรียนบ้าน
หลิ่งกุญชร  
หมู่ที่ 2  
บ้านหลิ่ง
กุญชร ตำบล
ดอนศิลา 
อำเภอเวียงชัย 
จังหวัด
เชียงราย 

ปรับปรุง ซ่อมแซ่ม
อาคาร โรงเรียน
บ้านหลิ่งกุญชร  
 

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิม
พระเกียรติ สปช.202/26 
พื้นที่ 120.00 ตารางเมตร 
พร้อมทางเดินเช่ือมต่ออาคาร 
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 19.60 
เมตรหนา 0.10 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
39.20 ตารางเมตร  
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
ชร.01  
พื้นที่ 540.00 ตารางเมตร  
-  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ  
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  
ยาว 4.00 เมตร 
สูง 3.00 เมตร  
พื้นที่ 32.00 ตารางเมตร 

2,617,500 - - - - - จำนวน
อาคาร
โรงเรียน
ได้รับการ
ปรับปรุง
เพิ่มขึ้น 
- ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ที่มารับ
บริการ ครู
และเด็ก
นักเรียน
เพิ่มขึ้น 

- โรงเรียน
บ้านหลิ่ง
กุญชร ไดร้ับ
การปรับปรุง 
- เด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 

 

  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1  
เทศบาลตำบลดอนศิลา  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ปรับพื้นท่ี 
สนาม 
โรงเรียนบ้าน
หลิ่งกุญชร  
หมู่ที่ 2  
บ้านหลิ่ง
กุญชร ตำบล
ดอนศิลา 
อำเภอเวียงชัย 
จังหวัด
เชียงราย 

เพื่อปรับพื้นท่ี 
สนาม โรงเรียน
บ้านหลิ่งกุญชร  
 

พื้นที่ถมดินประมาณ 
9,000.00 ตารางเมตร  
หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
7,200.00 ลูกบาศก์เมตร 

1,424,089 - - - - - จำนวน
สนาม
โรงเรียน
ได้รับการ
ปรับปรุง
เพิ่มขึ้น 
- ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ที่มารับ
บริการ ครู
และเด็ก
นักเรียน
เพิ่มขึ้น 

- สนาม
โรงเรียนบ้าน
หลิ่งกุญชร 
ได้รับการ
ปรับปรุง 
- เด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลดอนศิลา  

(ผ.03)
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แบบ ผ.03 

 
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 

เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยาน
พาหะนะและ

ขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอก
สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,000,000 บาท 
- เป็นกระบะสำเร็จรูป 
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

1,000,000 - - - - สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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ภาคผนวก 


