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แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 - 2565)  

แกไข ครั้งที่ 2/2564 
 

 

ของ 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

อําเภอแมสาย   จังหวดัเชียงราย 

 

 
สํานักปลัด 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย 



คํานํา 

      แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ 2564 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานดาย ฉบับนี้  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตําบล                      

ภายใตวิสัยทัศนการพัฒนาตําบลซ่ึงไดกําหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

กลุมจังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบริหารทองถ่ิน และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลบานดาย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนการตอบสนองความตองการของประชาชนและเปนการแกไข

ปญหาใหกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน

ตําบลอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

       องคการบริหารสวนตําบลบานดาย จึงมีความจําเปนท่ีตองเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 

โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 

เพ่ือประโยชนของประชาชนในตําบลบานดาย จึงหวังเปนอยางยิ่งวาการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ทองถ่ินดังกลาวจะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ตอไป 

        องคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานดาย ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -

2565) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 เพ่ือเปนกรอบการในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณรายจายจากเงินสะสม นั้น 

  เนื่องจากสภาพปจจุบันสภาพแวดลอม สภาพปญหาภายในพ้ืนท่ี บริบททางสังคมไดมีการ
เปลี่ยนแปลง ทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีอยูไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 
ดังนั้นเพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินมีความสมบูรณถูกตอง มีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนสอดคลองกับยุทธศาสตร
ท่ีวางไว จึงจําเปนตองมีการเพ่ิมเติม โครงการท่ีไมปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)                      
ท่ีประกาศใชบังคับ หรือมีอยูแตตองการใหสาระสําคัญเปลี่ยนแปลงไป เชน ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 
ปริมาณ คุณภาพและงบประมาณ เพ่ือใหเปนการตอบสนองความตองการของประชาชนและเปนการแกไข
ปญหาใหกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ี จึงมีความจําเปนท่ีตองดําเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ครั้งท่ี 2 
ประจําปงบประมาณ 2564 ในครั้งนี้ 
 จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการข้ันตอนดังนี ้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เพ่ิมเติม สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาตําบลพิจารณา                      
ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย                               
  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  
  
 



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย 

ยุทธศาสตร 
 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 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) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานคมนาคม 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - 18 4,154,000 18 4,154,000 

รวม - - - - - - - - 18 4,154,000 18 4,154,000 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ  

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - 2 372,500 2 372,500 

รวม - - - - - - - - 2 372,500 2 372,500 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสขุ 

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - 4 980,000 4 980,000 

รวม - - - - - - - - 4 980,000 4 980,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจดัการ 

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - 1 20,000 1 20,000 

รวม - - - - - - - - 1 20,000 1 20,000 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา - - - - - - - - 3 542,000 3 542,000 

รวม - - - - - - - - 3 542,000 3 542,000 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

5.1 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - 2 40,000 2 40,000 

รวม - - - - - - - - 2 40,000 2 40,000 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงนํ้าสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

6.1 แผนงานการเกษตร - - - - - - 1 10,000 1 10,000 1 10,000 

รวม - - - - - - 1 10,000 1 10,000 1 10,000 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - 1 10,000 31 6,118,500 32 6,128,500 

 

แบบ ผ 01 



 

 

 

 

 

บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น   

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2564                                                                                                                                             องคการบริหารสวนตําบลบานดาย        

 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุน และบริการโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน + 6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 2 สายหลังวัดไชยสถาน เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  -  -  -  - 300,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนไดรับ กองชาง

หมู 8 บานปากอย ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย มีถนนสําหรับใช ยาว 215.00 เมตร ประชาชนที่มี ความสะดวก

จังหวัดเชียงราย ในการคมนาคม หนา 10.00 ซม. การคมนาคม รวดเร็วในการ

ที่สะดวกชึ้น หรือคิดเปนพื้นที่รวมไมนอย สะดวก รวดเร็ว เดินทาง

กวา 860 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

2 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 2 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  -  -  -  - 252,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนไดรับ กองชาง

หลังโรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมป มีถนนสําหรับใช ยาว 160.00 เมตร ประชาชนที่มี ความสะดวก

ในการคมนาคม หนา 10.00 ซม. การคมนาคม รวดเร็วในการ

ที่สะดวกชึ้น หรือคิดเปนพื้นที่รวมไมนอย สะดวก รวดเร็ว เดินทาง

กวา 640.00 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

3 โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขาวัดบานสันสลี หมู 7 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  -  -  -  - 146,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนไดรับ กองชาง

บานสันสลี ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มีถนนสําหรับใช ยาว 77.00 เมตร ประชาชนที่มี ความสะดวก

ในการคมนาคม หนา 10.00 ซม. การคมนาคม รวดเร็วในการ

ที่สะดวกชึ้น หรือคิดเปนพื้นที่รวมไมนอย สะดวก รวดเร็ว เดินทาง

กวา 308.00 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564

สําหรับ โครงการที่องคการบริหารสวนตําบลบานดายดําเนินการ

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ผ 02

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1 



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการกอสรางถนน คสล.บานสันปูเลย หมู 5 เชื่อม เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  -  -  -  - 127,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนไดรับ กองชาง

บานปากอย หมู 8 ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย มีถนนสําหรับใช ยาว 90.00 เมตร ประชาชนที่มี ความสะดวก

จังหวัดเชียงราย ในการคมนาคม หนา 10.00 ซม. การคมนาคม รวดเร็วในการ

ที่สะดวกชึ้น หรือคิดเปนพื้นที่รวมไมนอย สะดวก รวดเร็ว เดินทาง

กวา 360.00 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

5 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ซอย 1 เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงซอมแซมถนน  -  -  -  - 145,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนไดรับ กองชาง

ตอจากถนน คสล. บานสันทรายนอย หมู 4 มีถนนสําหรับใช โดยการลงหินคลุก ประชาชนที่มี ความสะดวก

ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ในการคมนาคม ความกวาง 3.00 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการ

ที่สะดวกชึ้น ยาว 600 ม. สะดวก รวดเร็ว เดินทาง

ความหนา 7.00 ซม. เพิ่มขึ้น

6 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ซอย 2 เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงซอมแซมถนน  -  -  -  - 58,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนไดรับ กองชาง

(สายสุสาน) บานปากอย หมู 8 ตําบลบานดาย มีถนนสําหรับใช โดยการลงหินคลุก ประชาชนที่มี ความสะดวก

 อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ในการคมนาคม ความกวาง 3.00 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการ

ที่สะดวกชึ้น ยาว 146 ม. สะดวก รวดเร็ว เดินทาง

ความหนา 1.00 ซม.

7 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 8 (ตอจากคอนกรีตเดิม) เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงซอมแซมถนน  -  -  -  - 163,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนไดรับ กองชาง

หมู 4 บานสันทรายนอย ตําบลบานดาย มีถนนสําหรับใช โดยการลงหินคลุก ประชาชนที่มี ความสะดวก

อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ในการคมนาคม ความกวาง 4.00 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการ

ที่สะดวกชึ้น ยาว 82 ม. สะดวก รวดเร็ว เดินทาง

ความหนา 15.00 ซม.

ผ 02
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2 



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ซอย 2 เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงซอมแซมถนน  -  -  -  - 32,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนไดรับ กองชาง

เชื่อมซอย 4 บานสันสลี หมู 7 มีถนนสําหรับใช โดยการลงหินคลุก ประชาชนที่มี ความสะดวก

 อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ในการคมนาคม ความกวาง 3.00 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการ

ที่สะดวกชึ้น ยาว 135 ม. สะดวก รวดเร็ว เดินทาง

ความหนา 7.00 ซม.

9 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงซอมแซมถนน  -  -  -  - 174,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนนขางสุสาน บานสันปูเลย หมู 5 ตําบลบานดาย มีถนนสําหรับใช โดยการลงหินคลุก ประชาชนที่มี ความสะดวก

 อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ในการคมนาคม ความกวาง 3.00 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการ

ที่สะดวกชึ้น ยาว 700 ม. สะดวก รวดเร็ว เดินทาง

ความหนา 7.00 ซม.

10 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงซอมแซมถนน   -   -   -   - 208,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนไดรับ กองชาง

สายใหมน้ําบอกรีด นานายสิงทอง จีระยา มีถนนสําหรับใช โดยการลงหินคลุก ประชาชนที่มี ความสะดวก

บานสันทรายนอย หมู 4 ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย ในการคมนาคม ความกวาง 3.00 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการ

จังหวัดเชียงราย ที่สะดวกชึ้น ยาว 700 ม. สะดวก รวดเร็ว เดินทาง

ความหนา 7.00 ซม.

11 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงซอมแซมถนน   -   -   -   - 283,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนไดรับ กองชาง

สายนานายประเวช มะโนเสาร ถึงนานายศุภเดช ปวนศักดิ์ มีถนนสําหรับใช โดยการลงหินคลุก ประชาชนที่มี ความสะดวก

บานสันทรายนอย หมู 4 ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย ในการคมนาคม ความกวาง 3.00 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการ

จังหวัดเชียงราย ที่สะดวกชึ้น ยาว 1170.00 ม. สะดวก รวดเร็ว เดินทาง

ความหนา 7.00 ซม.

ผ 02

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 2 สายสุสาน เพื่อใหประชาชน ความกวาง 4.00 ม.  -  -  -  - 290,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนไดรับ กองชาง

(ตอจากโครงการเดิม) หมู 8 บานปากอย ตําบลบานดาย มีถนนสําหรับใช ยาว 146 ม. ประชาชนที่มี ความสะดวก

อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ในการคมนาคม ความหนา 15.00 ซม. การคมนาคม รวดเร็วในการ

ที่สะดวกชึ้น พื้นที่รวมไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว เดินทาง

584.00 ตร.ม.

13 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.ชร.ถ.83-001 เพื่อใหประชาชน จุดที่ 1 กวาง 6.00 เมตร  -  -  -  - 153,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนไดรับ กองชาง

บานดงปาสัก หมู 3 เชื่อม บานสันทรายนอย หมู 4 มีถนนสําหรับใช ยาว 20 ม. หนา 15 ซม. ประชาชนที่มี ความสะดวก

ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ในการคมนาคม การคมนาคม รวดเร็วในการ

ที่สะดวกชึ้น จุดที่ 2 กวาง 6.00 เมตร สะดวก รวดเร็ว เดินทาง

ยาว 15 ม. หนา 15 ซม.

14 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก เพื่อใหประชาชน ความกวาง 3.00 เมตร  -  -  -  - 104,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอย 4 บานสันสลี หมู 7 ตําบลบานดาย มีถนนสําหรับใช ยาว 420.00 เมตร ประชาชนที่มี ความสะดวก

 อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ในการคมนาคม หนา 7.00 เซนติเมตร การคมนาคม รวดเร็วในการ

ที่สะดวกชึ้น พื้นที่รวมไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว เดินทาง

1260.00 ตร.ม.

15 โครงการจางเหมาติดตั้งการดเรลถนนหมู 4 เชื่อมหมู 5     เพื่อชวยลดอุบัติเหตุ    ความยาว 12.00 เมตร  -  -  -  - 70,000 ประชาชนไดรับ ประชาชนมีถนน กองชาง

ติดทางหลวงชนบทหมายเลข 1042 ในการใชเสนทาง ประโยชนจากโครงการ เพื่อการสัญจรไปมา

ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย รอยละ 60 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ผ 02
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 2 การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการกอสรางหลังคาคลุมเครื่องทําความเย็นโรงบรรจุผัก เพื่อพัฒนาบริหารจัดการ กวาง 3.60 เมตร  -  -  -  - 22,500 จํานวน 1 แหง กลุมปลูกผัก กองชาง

ปลอดภัย  หมู 3 บานดงปาสัก ตําบลบานดาย พื้นที่อาคารบรรจุผัก ยาว 2.50 เมตร และประชาชน

 อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ตําบลบานดาย สูง 2.80 เมตร ในพื้นที่ไดใช

ประโยชนจากโครงการ

17 โครงการกอสรางโรงเรือนเก็บฟางขาว เพื่อพัฒนาบริหารจัดการ กวาง 10.00 เมตร  -  -  -  - 350,000 จํานวน 1 แหง ประชาชน กองชาง

หมู 4 บานสันทรายนอย ตําบลบานดาย พื้นที่โรงเรือนเก็บฟางขาว ยาว 12.00 เมตร ในพื้นที่ไดใช

อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ตําบลบานดาย สูง 6.00 เมตร ประโยชนจากโครงการ

พื้นที่ไมนอยกวา 120 ตร.ม.

ที่
งบประมาณและที่ผานมา

ผ 02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค หมู 3 บานดงปาสัก เพื่อใชเปนที่สาธารณะ กวาง 12.00 เมตร - - - - 356,000 จํานวน 1 แหง ประชาชนไดใชประโยชน กองชาง

ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ของหมูบาน ยาว 15.00 เมตร ในที่สาธารณะ

 

19 โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของแมบาน หมู 6 เพื่อใชเปนที่สาธารณะ กวาง 9.00 เมตร - - - - 95,000 จํานวน 1 แหง ประชาชนไดใชประโยชน กองชาง

บานปาบงงาม ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย ของหมูบาน ยาว 16.00 เมตร ในที่สาธารณะ

จังหวัดเชียงราย

 

20 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค หมู 1 เพื่อใชเปนที่สาธารณะ กวาง 8.00 เมตร - - - - 220,000 จํานวน 1 แหง ประชาชนไดใชประโยชน กองชาง

ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ของหมูบาน ยาว 12.00 เมตร ในที่สาธารณะ

 

21 โครงการกอสรางรั้วลอมประปาหมูบาน หมู 2 เพื่อใชเปนที่สาธารณะ กวาง 8.00 เมตร - - - - 309,000 จํานวน 1 แหง ประชาชนไดใชประโยชน กองชาง

ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ของหมูบาน ยาว 12.00 เมตร ในที่สาธารณะ

 

ผ 02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข ผ 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร

4. ยุทธศาสตรการการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ระมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการกอสรางลานอเนกประสงค หมูที่ 7 เพื่อเปนสถานที่ ขนาดกวาง 5.00 เมตร  -  -  -  - 86,000 รอยละ 60 ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

บานสันสลี ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย สําหรับจัดกิจกรรมในหมูบาน ยาว 35.00 เมตร ของประชาชน ในการจัดกิจกรรม

และตําบล หนา 15.00 ซม. ในหมูบาน หรือนันทนาการ

หรือคิดเปนพื้นที่รวมไมนอยกวา ไดใชในการจัดกิจกรรม  

175.00 ตร.ม.  

23 โครงการกอสรางหลังคาอาคารกองชางเชื่อมอาคาร เพื่อการใชงานและ มุงหลังคากวาง 3.5 เมตร  -  -  -  - 56,000 1 แหง เจาหนาที่มีพื้นที่ใชงาน กองชาง

โรงจอดรถพรอมเทพื้นคอนกรีต อบต.บานดาย การบริหารจัดการอยางมี ยาว 12.00 เมตร และมีการบริหารจัดการ

ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ประสิทธิภาพ เทพื้นคอนกรีต 74 ตร.ม. อยางมีประสิทธิภาพ

หนา 0.10 เมตร

 

24 โครงการกอสรางอาคารศูนยฝกอาชีพ หมู 4 เพื่อเปนสถานที่ ขนาดกวาง 8.00 เมตร  -  -  -  - 400,000 1 แหง เจาหนาที่มีพื้นที่ใชงาน กองชาง

บานสันทรายนอย ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย สําหรับจัดกิจกรรมในหมูบาน ยาว 12.00 เมตร และมีการบริหารจัดการ

 จังหวัดเชียงราย และตําบล สูง 4.00 เมตร อยางมีประสิทธิภาพ

หนา 0.10 เมตร

หรือคิดเปนพื้นที่รวมไมนอยกวา  

96 ตร.ม.
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร

4. ยุทธศาสตรการการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อสรางความรูความเขาใจ ประชาชน  -  -  -  - 20,000 ประชาชนรอยละ 60 ประชาชนในพื้นที่ สํานักปลัด

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นและเพิ่มศักยภาพ และเตรียมความพรอม ในตําบลบานดาย มีความรูความเขาใจ มีจิตสํานึกและเห็น

ความโปรงใสและความสุจริตในพื้นที่ตําบลบานดาย ในการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ความสําคัญในการ

เลือกตั้งอยางโปรงใส

 

 

ผ 02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการสงเสริมการแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เพื่อลดการเผาวัสดุ กลุมเกษตรกรและประชาชน  -  -  -  - 10,000 เกษตรกรรอยละ 60 เกษตรกรในพื้นที่ สํานักปลัด

เพื่อลดการเผา ทางการเกษตร ในตําบลบานดาย มีความรูความเขาใจ มีจิตสํานึกในการ

ลดการนเกิดหมอกควัน ในการปองกันและแกไข อนุรักษ รักษาพื้นที่ปา

ในพื้นที่อําเภอแมสาย ปญหาหมอกควัน  

 

27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตวัสดุปลูกทางการเกษตร เพื่อเสริมสรางความรู กลุมเกษตรกรและประชาชน  -  -  - 10,000 - เกษตรกรรอยละ 60 เกษตรกรในพื้นที่ สํานักปลัด

และดินผสมเพื่อการปลูกพืช ใหกลุมเกษตรกร ในตําบลบานดาย มีความรูความเขาใจ

และนําไปประยุกตใช

ผ 02

แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 อุดหนุนโรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภในโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะความรู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  -  -  -  - 20,000 นักเรียนชั้นมัธยม นักเรียนมีความเขาใจใน สํานักปลัด

อบรมพัฒนาทักษะความูดานดนตรีสากลสําหรับนักเรียน ดานดนตรี วงโยธวาทิต จํานวน 50 คน ไดฝกทักษะ จํานวน 50 คน ทฤษฎีดนตรีสากล

และดนตจรีสากล ความรูดานดนตรี มีความรูความสามารถ

ดานดนตรีสากล

29 อุดหนุนโรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภในโครงการ เพื่อใหนักเรียนมีความรู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  -  -  -  - 20,000 นักเรียนชั้นมัธยม นักเรียนมีความรู สํานักปลัด

สงเสริมการเรียนรูแบบ New Normal ในภาวะวิกฤต ความเขาใจการเรียนรูแบบ จํานวน 150 คน จํานวน 150 คน ความเขาใจในเครื่องมือ

โรคระบาดอยางมีประสิทธิภาพ New Normal มีความรูความสามารถ ทีรใชในการศึกษา

 ในวิธีการเรียนแบบ

New Normal 

งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงคโครงการที่

ผ 02



                      

 

 

 

 

 

  บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น   

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 2/2564                                                                                                                                            องคการบริหารสวนตําบลบานดาย        



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุน และบริการโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน + 6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หนา 80 ลําดับที่ 60

1 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 2 บานสันปูเลย เพื่อกอสรางถนน หมู 5 - - - 150,000 - ประชาชน รอยละ 60 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

(เสนอโดยประชาคม หมู 5) คสล. ซอย 2 บานสันปูเลย ของหมูบานไดใช ปลอดภัยในการเดินทาง

บานสันปูเลย จํานวน 1 สาย ประโยชนจากโครงการนี้

   

 

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

1 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 2 เพื่อใหประชาชนมี ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร - - - - 57,000 ประชาชน รอยละ 60 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

บานสันปูเลย หมู 5 การคมนาคมสะดวก ยาว 29.00 เมตร ของหมูบานไดใช ปลอดภัยในการเดินทาง

และปลอดภัย หนา 15.00 เมตร ประโยชนจากโครงการนี้

  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  

 116.00 ตรม.

หมายเหตุความจําเปน :

1. เพื่อใหการตั้งงบประมาณรายจายประจําป เพิ่มเติม หรือเงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่น ๆ สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

2. เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 21/1

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

สําหรับ โครงการที่องคการบริหารสวนตําบลบานดายดําเนินการ

ผ 02

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หนา 50 ลําดับที่ 4

2 กอสรางถนน คสล.หนาบานนายประเวช ปญญาวงศ              เพื่อใหประชาชนมี หมูที่ 1 บานดาย - - - 200,000 - อบต.มีถนน สําหรับ ประชาชนมีถนน กองชาง

(เสนอโดยประชาคม หมู 1) การคมนาคมสะดวก จํานวน 1 เสน คมนาคมไดอยาสะดวก เพื่อการสัญจรไปมา

และปลอดภัย รอยละ50 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

  

 

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563

2 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 2 หนาบาน เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร - - - - 155,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนไดรับ กองชาง

นายประเวช ปญญาวงศ หมู 1 บานดาย มีถนนสําหรับใช ยาว 93.00 เมตร ประชาชนที่มี ความสะดวก

ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ในการคมนาคม หนา 15.00 ซม. การคมนาคม รวดเร็วในการ

ที่สะดวกชึ้น หรือคิดเปนพื้นที่รวมไมนอย สะดวก รวดเร็ว เดินทาง

 กวา 325.50 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

หมายเหตุความจําเปน :

1. เพื่อใหการตั้งงบประมาณรายจายประจําป เพิ่มเติม หรือเงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่น ๆ สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

2. เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 21/1

ผ 02
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หนา 80  ลําดับที่ 61

3 โครงการกอสรางถนน คสล.   ซอย 3 บานสันปูเลย เพื่อกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5 - - - 150,000 - ประชาชน รอยละ 60 ประชาชนมีความ กองชาง

(เสนอโดยประชาคม ม.5) ซอย 3    บานสันปูเลย บานสันปูเลย ของหมูบานไดใช สะดวกปลอดภัยใน

 จํานวน 1 สาย ประโยชนจากโครงการนี้ การเดินทาง

   

 

 

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

3 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 3 บานสันปูเลย เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร - - - - 127,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนไดรับ กองชาง

หมู 5 ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มีถนนสําหรับใช ยาว 85.00 เมตร ประชาชนที่มี ความสะดวก

 ในการคมนาคม หนา 15.00 ซม. การคมนาคม รวดเร็วในการ

 ที่สะดวกชึ้น หรือคิดเปนพื้นที่รวมไมนอย สะดวก รวดเร็ว เดินทาง

 กวา 255.00 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

หมายเหตุความจําเปน :

1. เพื่อใหการตั้งงบประมาณรายจายประจําป เพิ่มเติม หรือเงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่น ๆ สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

2. เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 21/1

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผ 02



 ผ 03

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  งานบานงานครัว เครื่องตัดหญาไหลทาง  -   -  -  - 170,000 สํานักปลัด

จํานวน 1 เครื่อง (แบบสไลดขาง)

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ สํานักงาน พัดลมอุตสาหกรรม - - - 3,000 - สํานักปลัด

3

4

5

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

1 



 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานดาย 
เรื่อง แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

แกไข ครั้งท่ี 2/2564 

**************************************** 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตํ าบลบานด าย  ได ดํ า เนินการจัด ทําแผนพัฒนาทอง ถ่ิน                                    
(พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้งท่ี 2/2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยไดรับความเห็นชอบ
ผูบริหารทองถ่ินและสภาองคการบริหารสวนตําบลบานดาย แลวนั้น 

                    อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22 และ 22/1 จึงขอประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไข ครั้งท่ี 2/2564 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาตําบลบานดาย
ตอไป   

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

                                     ประกาศ  ณ วันท่ี  30   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
                                                       ศุพชีพ ม่ังค่ัง 

                                                          (นายศุพชีพ ม่ังค่ัง)         
                   นายกองคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

 

                                       
 
 
 
 
 
 

-สําเนา- 
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