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ส่วนที ่  1 
 

บทน ำ 

               ควำมหมำยของแผนพัฒนำสำมปี   หมำยถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดและ
แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
ครอบคลุมระยะเวลาสามป ีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

 ดังนั้น    การจัดท าแผนพัฒนาสามปี   จึงเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  
โดยมีหลักคิดที่ว่า    “ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง 
และภายใต้แนวทางการพัฒนา จะมี โครงการ / กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต้องน ามา
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา   ซึ่งจะมีผลต่อ
วัตถุประสงค์    เป้าหมาย    จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน   และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด ” 

              นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
กล่าวคือ  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีโดยการน าโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีไปจัดท างบประมาณ  เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ประกอบกับโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผน
ประจ าปีแรกของระยะสามปีนั้น   ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย    2  ประการ   คือ 

1. มีความแน่นนอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ   โดยควรมีการประเมินของความเป็นไปได้ของ
โครงการ / กิจกรรม   รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี    ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ 
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร   ทั้งนี้   เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะ
น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี    มีลักษณะกว้าง  ๆ  ดังนี้ 
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี

ลักษณะ เฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ /  กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 - 2561 
2. เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 

2561 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ รวมถึงการประสาน
และบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ ใน
แผนการด าเนินงาน 

3. เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม   และมีประสิทธิภาพ  

4. เพ่ือให้การด าเนินงานภายในท้องถิ่นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของ
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

1.3  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.

2548  มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

พร้อมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน บูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน 

หากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริม สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บูรณา
การ ทุกภาคส่วน เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านในกรณีหมู่บ้านหรือด าเนินการจัดท าแผนชุมชนใน
ชุมชนเพ่ือให้ได้มา ซึ่งข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ต าบลแล้ว องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่จ าเป็นต้องด าเนินการจัดประชุมประชาคมให้เกิดความซ้ าซ้อนก็ได้ และให้คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นน าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน ที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมมาประกอบในการพิจารณา
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ 

ให้ส านัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นในการจัดท า ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยด าเนินการให้ครบทุกชุมชน 
หมู่บ้าน และน าแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้านมาเป็นส่วนประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 2   ส านัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่จัดท าแผนท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูลจาก
ส านัก/กอง/ส่วนอื่นๆ และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาส่ง
ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ เพ่ือประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ 4   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การส่วนจังหวัดแล้วน าเสนอนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ขั้นตอนที่ 5   ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประกาศใช้แผนพฒันาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสาน
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเพ่ือประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ส าหรับกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

 เค้ำโครงแผนพัฒนำสำมปี 
 ส่วนที่ 1  บทน า 
   1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
  2.1  การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
  2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงพัฒนา 
  2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ 
 ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
  3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  3.2  บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการ 
 ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามและประเมินผล 
  4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  4.2  ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล 
 

1.4  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 มีประโยชน์ในการใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล น ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของ อบต. อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด โดยมีทรัพยากรการบริหารโดยทั่วไป  ประกอบด้วย 
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 ทั้งเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล   และแหล่งงบประมาณ       

ภายนอก  ทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
 

ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น   พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง    
ซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติซึ่ง     
องค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้องน าศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ 
รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลและถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความ
รวมถึงประชาชนใน  ท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย 

 
 

หมายถึงเครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถ
น ามาใช้ ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนา
วัสดุอุปกรณ ์ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดย  

                              ส่วนรวมได้อย่างเท่ากัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
                 

เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้น         
                              ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   และมีสภาพการพัฒนาอย่าง             
                                ยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะต้อง 
                                ศึกษาและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 

   ทรัพยำกรทั้ง    4    ประกำรมคีวำมเชื่อมโยงและเกื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่ำงสมบูรณ์
และน ำมำใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่ำงดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เงิน 

2. คน    

3. วสัดุอุปกรณ์ 

4. การบริหารจดัการ 
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ส่วนที่   2                                                                                                                               
สรุปกำรพัฒนำท้องถ่ินในปีที่ผ่ำนมำ 

********************* 
2.1  กำรสรุปสถำนกำรณ์พัฒนำ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และ
อุปสรรค) 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน ( Internal  Analysis ) 
 1. วิเครำะห์ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน มีการบริหารงานภายในองค์กร  เป็น 3 ส่วน คือ  สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร  และพนักงานส่วนต าบล  โดยเฉพาะพนักงานส่วนต าบลมีการแบ่งงาน
ออกเป็น 4 ส่วน  คือ ส านักปลัดงานปลัดอบต., กองคลัง, กองช่าง  และส่วนการศึกษาฯ  โดยขอบเขตความ
รับผิดชอบงานในหน้าที่ค่อนข้างหลากหลาย  ซึ่งสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง  ได้ประกาศใช้
เป็นโครงสร้างอ านาจหน้าที่เพื่อเป็นหลักในการบริหารงาน  และได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรม 
 2. วิเครำะห์ข้อกฎหมำย  ระเบียบต่ำง ๆ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน ยึดหลักการบริหารตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก 
 3. วิเครำะห์บุคลำกร 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้นจ านวน ๒๘  คน  ซึ่งมี
ระดับการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษาตอนปลาย  ถึงปริญญาโท  ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในแต่ด้านที่ได้รับมอบหมาย 

4. วิเครำะห์งบประมำณ 
การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  เป็นลักษณะจ าแนกตามแผนงาน 

ตามภารกิจ  อ านาจหน้าที่ที่ต้องท าตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552  เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและสามารถบริหารงบประมาณ
อย่างประหยัด  และเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. วิเครำะห์กำรประสำนงำนส่วนรำชกำร  
องค์กรซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแล  ทางอ าเภอ จังหวัด  และการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่จาก

กระทรวงต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในอ าเภอและจังหวัด  เพ่ือตอบสนองการด าเนินการจากส่วนกลาง  และส่วน
ภูมิภาคโดยให้การสนับสนุนด้านข้อมูลตลอดจนงบประมาณบางส่วน  และปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

6. ระบบข้อมูล (Data System) 
มีการจัดเก็บข้อมูลตามความจ าเป็น  และมีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้งาน 
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ปัจจัยภำยนอก (กำรวิเครำะห์External  Analysis) 
 1. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  เป็นต้นมา  บทบาทอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้เปลี่ยนแปลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนด
กรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง  ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบายในการปกครอง  การบริหาร การบริหารงานบุคคลการเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่เป็นของ
ตนเองโดยเฉพาะ  ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสอันดีต่อการด าเนินกิจการการบริหารงานท้องถิ่นตลอดจนผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาที่ชัดเจน 
         2.ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ต าบลดงมหาวัน มีประชากรชนเผ่าเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่และมีการพัฒนาการ
ปลูกดอกทานตะวันในช่วงฤดูหนาวเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และมีประเพณีบุญบั้งไฟที่จัดเป็นประจ าทุก
ปีในเดือนพฤษภาคมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  

3. นโยบำยรัฐบำล/กฎหมำย 
 3.1 นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  ซึ่งประกอบมาตรการ  สร้างรายได้  ลดรายจ่ายและ
เพ่ิมการขยายโอกาสโดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ผ้าไหม เสื่อกก 
 3.2 นโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนแก่ประชาชนในการน าเงินไปลงทุนประกอบ
อ าชีพ  โครงการกองทุนหมู่บ้าน การสร้างงาน  สร้างรายได้ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ 
 3.3 นโยบายด้านกฎหมายมีกฎหมายหลายฉบับที่ท าให้เห็นว่ามีการก าหนดตัวบทกฎหมายและกลไก
ทางกฎหมาย  เพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใส  และสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองค์กร
ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  เช่น 

- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
4.  ด้ำนสังคม  และวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตกที่แพร่เข้ามา  ท าให้เกิดกระแสโลกาภิวัฒน์การ

สื่อสารไร้พรมแดนท าให้เกิดค่านิยมทางวัฒนธรรมตะวันตก  แก่ประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ในสังคมท้องถิ่น 
ประชาชนและเยาวชนหันมาบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย  การรับโฆษณา  สื่อสิ่งพิมพ์ที่มอมเมาประชาชนโดยไม่มี
การพิจารณาอย่างรอบคอบ  ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมบริโภคนิยม  เยาวชนขาดความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ประเพณีในต าบลดงมหาวันคือ ประเพณีบุญบั้งไป จัดในช่วงเดือนพฤษภาคม 

5. ที่ดินเพื่อกำรเกษตร 
ปัญหาอุปสรรคท่ีดินเพื่อการเกษตร  ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินท ากินท าให้เป็นปัญหาอุปสรรค

การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนตามนโยบายของรัฐบาล 

- โดยสามารถวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT  Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมหาวัน  ดังนี้ 
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จุดแข็ง 
  -    นโยบายผู้บริหารมีความชดัเจน 

-    มีหนองน้ าในพื้นท่ีหลายแห่ง 
-    สภาพพ้ืนที่สามารถท าการเกษตร 
-    มีกลุ่มองค์กรในชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจได้ 
-    ประชาชนส่วนใหญ่มีไฟฟ้า-ประปาส่วนภูมิภาคใช้มากกว่าร้อยละ 90 
-    มีศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น

ประเพณีบุญบั้งไฟ 
จุดอ่อน 

-    เป็นองค์กรขนาดเล็กและมีทรัพยากรบุคคลน้อย 
-    ที่ตั้งหน่วยงานตั้งอยู่นอกเมือง 

  -   งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการพัฒนา 
  -   ขาดแหล่งการสร้างงานในพ้ืนที่ 
  -   ขาดแคลนแหล่งน้ าในการอุปโภค – บริโภค / ท าการเกษตรหรือมีไม่เพียงพอ 
  -   ปัญหาหนี้สินและความยากจนของประชาชน  
  -   ประชาชนให้ความส าคัญกับการจ้างแรงงานมากกว่าการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 
  -   ขาดการบริหารจัดการแหล่งน้ าที่มีอยู่ให้ได้รับการพัฒนา 
  -   ขาดแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
  -   ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 

โอกำส 
  -   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนที่จ านวน 2 แห่ง เพื่อเป็นการดูแลรักษาสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด 
  -   มีหลากหลายวัฒนธรรมในพื้นท่ีทั้งวัฒนธรรมภาคเหนือ และวัฒนธรรมอีสาน 

อุปสรรค 
  -   ระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการจ ากัดด้านการตั้งงบประมาณ  
  -   โครงสร้างของระบบการบริหารงานของราชการท าให้เกิดความล่าช้าในการบริหารจัดการ 
  -  ปัญหาภัยธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ (vision) 

“ สังคมดี    มีกำรศึกษำ    พัฒนำภูมิปัญญำ   น ำพำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ” 
พันธกิจ (mission) 

ภารกิจที่ 1 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภารกิจที่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และ
อุตสาหกรรมแปรรูป เพ่ือสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นท่ี  
 ภารกิจที่ 3 จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีพ้ืนบ้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ 
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 ภารกิจที่ 4 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่  ป้องกันและปราบปรามปัญหายา
เสพติด  

ภารกิจที่ 5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ภารกิจที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อการบริหารงานแบบบูรณาการตาม หลักธรรมาภิบาล 
 
จุดมุ่งหมำยของกำรพัฒนำ (เป้ำประสงค์)   
 1. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน          
และท่ัวถึงเพียงพอ เพ่ือรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพมีการพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากข้ึน        
และเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง 
 3. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงในการรองรับการเข้าสู่     
ประชาคมอาเซียน 
 4. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีและอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญา 
 5. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืน และได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่าง
ต่อเนื่อง 
 6. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันให้มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการท างานในทุกภาคส่วน 
 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน 

 
ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบ

โครงสรำ้งพื้นฐำนอื่นๆ ที่จ ำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ท่าข้าม ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดท า

ป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ในเขตองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการ
ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ประชาชนได้พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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 2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้มีมีงานท า 
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด 

2.3 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการน้ า เพ่ือสนับสนุน
ผลผลิตทางด้านการเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน 
  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3.2 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่ค านึงถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา 
  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข    การอนามัยครอบครัวการ
รักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วม
ทุกภาคีเครือข่าย 
 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  
สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้รับอาหารเสริมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม  
 4.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้
ความส าคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
 4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม 
และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  

4.7 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ควบคู่กับการให้การศึกษา 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจน
การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 6.2 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อการ
แก้ปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ   
 6.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2.2  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
กำรวำงแผน 

ยุทธศำสตร ์
2557 2558 2559 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

ด้านการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งภายใน อปท.
เพ่ือรองรับการขยายตัวการ
ลงทุนในท้องถิ่น และการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียน 

31 2,770,000.00 2 244,000.00 18 9,350,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

15 595,000.00 6 265,000.00 10 1,145,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

12 351,000.00 9 284,000.00 9 284,000.00 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมเพ่ือให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

54 5,270,340.00 34 1,635,000.00 34 1,635,000.00 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

5 169,000.00 4 100,000.00 6 1,900,000.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

23 2,195,000.00 16 1,330,000.00 17 1,380,000.00 

รวม 140 11,350,340.00 71 3,858,000.00 94 15,694,000.00 
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แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร กำรจัดท ำเปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรจัดท ำงบประมำณ 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายใน อปท.เพื่อรองรับการขยายตัวการลงทุนใน
ท้องถิ่น และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียน 

31 2,814,800.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 6 285,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 3,061,340.00 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 15 865,550.00 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 1 30,000.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 38 2,506,958.00 

รวม 95 9,533,648.00 
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กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ยุทธศำสตร ์ จ ำนวน

โครงกำรใน
แผนพัฒนำ 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร

จริง 

จ ำนวนงบประมำณใน
แผนพัฒนำ 

(บำท) 

กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายใน อปท.
เพ่ือรองรับการขยายตัวการลงทุนในท้องถิ่น และ
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียน 

31 31 2,770,000.00 3,031,686.27 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 15 6 595,000.00 141,609 

การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

12 5 351,000.00 2,793,857.38 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

54 15 5,270,340.00 748,557.75 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

5 1 169,000.00 41,550 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 23 38 2,195,000.00 1,870,444.60 

รวม 140 95 11,350,340.00 8,627,705.00 
    
 
 
เปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปรียบเทียงกำรใช้งบประมำณ 
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2.3 กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาประจ าปี 
พ.ศ.2557    ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง   6    ด้าน     โดยสรุปมีแนวทางดังนี้ 

 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่งภำยใน อปท.เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของกำรลงทุน
ในท้องถิ่น  และกำรเชื่อมโยงประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

 ในรอบปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบคมนาคมขนส่งภายใน อปท.เพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุนในท้องถิ่น  และการเชื่อมโยงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  ตามแนวทางการพัฒนาทั้ง  2  แนวทาง  ได้มีการพัฒนาระบบการคมนาคมถนนหนทาง  
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่ง การจราจร  และก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภค   
อาคารสิ่งก่อสร้างและบริการสาธารณะต่างๆ    

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 

ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรแบบครบวงจร พัฒนาระบบ
การจัดการแหล่งน้ าเพ่ือใช้ประโยชน์ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด การค้า และการลงทุน 
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น พัฒนาด้านการให้บริการ
และการสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนในท้องถิ่น  ตลอดจนแนวทางขยายผลเพ่ือสนอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

 ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันได้ด าเนินงาน   ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการเพ่ือรองรับ
ฐานเศรษฐกิจและสังคมการเรียนรู้  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน   ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรมร่วมกับสถาบันทางศาสนา  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี   การเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

 4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันได้ด าเนินงาน  ตามแนวทางด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนากีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์ทางเลือกในการดูแลและรักษาสุขภาวะ
ชุมชน สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมป้องกันแก้ไขปัญหา
สังคมและยาเสพย์ติดเพ่ือให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและแนวทางการพัฒนาป้องกัน บรรเทาสา
ธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
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 5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 

 ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันได้ด าเนินงาน  ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน แนวทางการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ าได้เต็มศักยภาพ  แนวทางควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมา
เป็นมลพิษทั้งในรูปขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ าเสีย  แนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  แนวทางพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันได้ด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การการเมืองการบริหาร ตามแนวทาง   ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี เพ่ิมขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรภาครัฐเพ่ือการบริการที่ดี  ส่งเสริมสื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แนวทางพัฒนาปรับปรุง
เครื่องมือ เครื่องใช้  และเทคโนโลยีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ในชุมชนและท้องถิ่น 

 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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ส่วนที ่  3    
กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ 

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

3.1  แนวทำงกำรพัฒนำหรือกลยุทธ์ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
พันธกิจ (mission) 

ภารกิจที่ 1 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภารกิจที่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และ
อุตสาหกรรมแปรรูป เพ่ือสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นท่ี  
 ภารกิจที่ 3 จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีพ้ืนบ้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ 
 ภารกิจที่ 4 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่  ป้องกันและปราบปรามปัญหายา
เสพติด  

ภารกิจที่ 5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ภารกิจที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อการบริหารงานแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
จุดมุ่งหมำยของกำรพัฒนำ (เป้ำประสงค์)   
 1. เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน          
และท่ัวถึงเพียงพอ เพ่ือรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพมีการพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากข้ึน        
และเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง 
 3. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงในการรองรับการเข้าสู่     
ประชาคมอาเซียน 
 4. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีและอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญา 
 5. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืน และได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่าง
ต่อเนื่อง 
 6. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันให้มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการท างานในทุกภาคส่วน 
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ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน 
 
ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบ

โครงสรำ้งพืน้ฐำนอื่นๆ ที่จ ำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ท่าข้าม ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดท า

ป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ในเขตองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการ
ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ประชาชนได้พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้มีมีงานท า 
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด 

2.3 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการน้ า เพ่ือสนับสนุน
ผลผลิตทางด้านการเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน 
  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3.2 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่ค านึงถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา 
  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข    การอนามัยครอบครัวการ
รักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วม
ทุกภาคีเครือข่าย 
 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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 4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  
สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้รับอาหารเสริมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม  
 4.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้
ความส าคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
 4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม 
และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  

4.7 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ควบคู่กับการให้การศึกษา 

 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจน
การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น 
  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 6.2 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพ่ือการ
แก้ปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ   
 6.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี    (พ.ศ.2559 - 2561) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน   อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง   จังหวัดเชียงรำย 

           
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม  การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน  เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ    
GMS และ ASEAN 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ ที่จ าเป็นในเขตองค์กร   
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศำสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการ            
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 1.1  แนวทางการพฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง  ทางระบายน ้า  สะพาน  ที่จอดรถ  ตลอดจนการจัดท้าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออ้านวยความสะดวกในการสัญจร              
และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ที ่ โครงกำร /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

2559  2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ 

 (บำท)  (บำท) (บำท)   
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก (คสล.)จากบ้านนาย
สาม ถึงบ้านนายเกษม หมู่ที่ 1 
ซอย 11 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
81.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ไม่มไีหล่ทาง หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 324.00 ตร.
ม. 

153,000   100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้ถนนพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
จากบ้านนายก าพล ถึงนานาย
สังวาล หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
740.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. จ านวนหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 222 ลบ.ม. 

104,000   50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้ถนนพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด จากป้ายโรงเรียนถึงบ้าน
นางอนัญญา  ทอนชัย หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านและป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ขนาดช่องโล่งกว้าง 0.40 
ม. ระยะทางยาว 61.00 
ม. หนา 0.10 ม. 

120,000   120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่
ประสบปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด จากดอยหินถึงทางเข้าวัด 
หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านและป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง 

 ขนาดช่องโล่งกว้าง 
0.40 ม. ระยะทางยาว 
50.00 ม. หนา 0.10 ม. 
พร้อมงานวางท่อเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 
39.00 ม. 

120,000   120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่
ประสบปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจาก
สามแยกฌาปนสถานถึงประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

 กว้าง 4.00 ม. ยาว 
500.00  ม. หนา 0.30 
ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม.  

65,000   65,000 65,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้ถนนพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กองช่าง 

6 
 

โครงการก่อสร้างบ่อพักท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
จากบ้านนายบุญ  เสียงใส 
หมู่ที่ 2 

1. เพื่อสร้างบ่อพักน้ าเพื่อ
ปิดท่อระบายน้ า 
2.เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การตกท่อระบายน้ า 

 ขนาดกว้าง 1.00 ยาว
1.00 ม. สูง 1.20 ม. 
จ านวน 2 จุด 

11,000   11,000 11,000 ร้อยละ 80 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

1. การระบายน้ าได้
เป็นอย่างด ี
2. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยไม่เสี่ยง
ต่อการตกท่อระบาย
น้ า 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจาก
รอบหอประชุมถึงถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 5 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

 กว้าง 5.00 ม. ยาว 
200.00 ม. หนา 0.50 
ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 500.00 ลบ.ม. 

54,000   54,000 54,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้ถนนพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) ซอยบ้าน 
นายรส หมู่ที่ 5 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
48.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ไม่มไีหล่ทาง หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 144.00 ตร.
ม. 

63,000   63,000 63,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้ถนนพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กองช่าง 

9 โครงการขยายพื้นผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กว้าง 1.00 ม. ยาว 
576.00 ม.หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
576.00 ตร.ม. 

260,000  260,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้ถนนพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) จุดเริ่มต้นจาก
หน้าวัด หมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

 กว้าง 4.00 ม. ยาว 
71.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ไม่มไีหล่ทาง หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 284.00 ตร.
ม. 

135,000   135,000 135,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้ถนนพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด จุดเริม่ต้นจากบริเวณหน้า
ศาลาหมูบ่้าน หมู่ที่ 10 

เพื่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านและป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ขนาดช่องโล่งกว้าง 0.40 
ม. ระยะทางยาว 82.00 
ม. หนา 0.10 ม. 

145,000   145,000 145,000 ร้อยละ 80 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่
ประสบปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 10 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,200.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. จ านวนหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 480.00 
ลบ.ม. 

226,000   226,000 226,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้ถนนพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด จุดเริม่ต้นบรเิวณแยก
กลางหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 

เพื่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านและป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ขนาดช่องโล่งกว้าง 0.40 
ม. ระยะทางยาว 73.00 
ม. หนา 0.10 ม. 

150,000   150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่
ประสบปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) จุดเริ่มต้นจาก
บ้านนายสมบูรณ์ นามแสงกลาง 
หมู่ที่ 11  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
74.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ไม่มไีหล่ทาง หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 296.00 ตร.
ม. 

140,000   140,000 140,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้ถนนพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) ซอย 2     
หมู่ที่ 12 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
110.00 ม. หนา 0.15 
ม. ไม่มไีหล่ทาง หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
335.00 ตร.ม. 

150,000   150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้ถนนพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) ซอย 6       
หมู่ที่ 12 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
58.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ไม่มไีหล่ทาง หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 232.00 ตร.
ม. 

110,000   110,000 110,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้ถนนพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้ า  ซอย  4  หมู่ที ่ 12 

เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การตกรางระบายน้ าของผู้
สัญจรไปมา 
 

ขนาดกว้าง 0.48x0.50 
ม. ยาว 63.00 ม. หนาว 
0.10 ม. 126 ฝา   

      30,000 
                 

(2558:30,000)     

  30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

สามารถป้องกัน
อันตรายจากการตก
รางระบายน้ าของ
ประชาชนได ้

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรทางไปสันกู่แพะยาว 
หมู่ที่ 12 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.30 ม. 
หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 270.00 ลบ.ม. 

 29,000    29,000  29,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้ถนนพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรเส้นสันป่าสัก  
หมู่ที่ 12 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

 ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 
0.30 ม. หรือมีปรมิาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
920.00 ลบ.ม. 
 

97,000    97,000  97,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้ถนนพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรเส้นทางไปห้วยแมซ่้าย 
หมู่ที่ 12 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

 ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 800 ม. หนา 0.30 
ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 720.00 ลบ.ม. 

78,000    78,000  78,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้ถนนพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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21 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรเส้นหนองหัวทุ่ง หมู่ที่ 
12 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

 ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 
0.30 ม. หรือมีปรมิาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
900.00 ลบ.ม. 

 97,000    97,000  97,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้ถนนพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาในการใช้
ยานพาหนะ 

กองช่าง 

รวม 2,133,000 
 

 2,026,000 
 

1,966,000 
 

   

  
 
  

 

  

             1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื นฐานที่จ้าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

2559   2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ 

  (บำท) (บำท) (บำท)     

1 โครงการต่อเติมหอประชุม
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประชุม
ประชาคมและจดักิจกรรม
ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน 

 ต่อเติมอาคารหอประชุม
ประจ าหมู่บ้าน  

   200,000 
 
 
       

(2558:200,000) 

  200,000 200,000 ร้อยละ 70 ของ
ความพึงพอใจท่ี
มีต่อการสร้าง
หอประชุม 

ประชาชนได้ใช้เป็น
สถานท่ีประชุม
ประชาคมและจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

1.เพื่อปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายหมู่บ้านใหด้ียิ่งขึ้น               
2.เพื่อเป็นช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารต่าง 
ๆ ของหมู่บ้านให้ประชาชน
ทราบ 

ซือ้อุปกรณ์ปรบัปรุงเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 1 
ยูนิคฮอร์น ขนาด 
150.00วัตต์จ านวน 5 
ตัว, สายดรอปวาย ยาว 
100.00 ม. 2 ม้วน ชุด
ไมโครโฟน 1 ชุด 
 

19,000   19,000 19,000 ได้รับฟังข่าวสาร
ในหมู่บ้าน
ชัดเจนขึ้นร้อย
ละ 20 

1.มีการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย                       
2.ประชาชนได้
รับทราบข่าวสารการ
ประชาสมัพันธ์ของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างเมรุมาตรฐาน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีเมรเุผาศพท่ีถูก
สุขลักษณะและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างเมรุมาตรฐาน
จ านวน 1 หลัง ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 7 
00 ม. 

270,000   250,000 250,000 ร้อยละ30 ของ
เมรุที่ได้ตาม
แบบมาตรฐาน 

ประชาชนไดม้ีเมรุเผา
ศพท่ีได้มาตรฐาน
ส าหรับใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรม 

กองช่าง 

4 โครงปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้านให้ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง ระบบประปาหมู่
ที ่3 กรวดกรอง 70 กระ
สอบ,ทรายกรอง 70 
กระสอบ, สารส้ม10กก. 

10,000   10,000 10,000 ร้อยละ 70 ของ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
น้ าประปา 

1.ระบบประปาได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม            
2.การผลติน้ าประปา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ
ในฌาปณสถาน  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมพิธีทาง
ศาสนามีที่พักระหว่าง
ประกอบพิธ ี

ศาลาพักญาต ิจ านวน 
 1 หลัง ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 8.00 ม. 
สูง 3.00 ม. 

125,000   50,000 50,000 ร้อยละ 70 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

ผู้เข้าร่วมพิธีทาง
ศาสนามีที่พักระหว่าง
ประกอบพิธีทาง
ศาสนา 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

1.เพื่อปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายหมู่บ้านใหด้ียิ่งขึ้น               
2.เพื่อเป็นช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารต่าง 
ๆ ของหมู่บ้านให้ประชาชน
ทราบ 

ซื้ออุปกรณ์ปรบัปรุงเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 8 
ยูนิคฮอร์น ขนาด 
150.00วัตต์จ านวน 2 
ตัว, สายดรอปวาย ยาว 
100.00 ม. 1 ม้วน ชุด
ไมโครโฟน 1 ชุด 
 

9,600   9,600 9,600 ได้รับฟังข่าวสาร
ในหมู่บ้าน
ชัดเจนขึ้นร้อย
ละ 20 

1.มีการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย                       
2.ประชาชนได้
รับทราบข่าวสารการ
ประชาสมัพันธ์ของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

1.เพื่อปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายหมู่บ้านใหด้ียิ่งขึ้น               
2.เพื่อเป็นช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร 
ต่าง ๆ ของหมู่บ้านให้
ประชาชนทราบ 

ซื้ออุปกรณ์ปรบัปรุงเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 9 
ยูนิคฮอร์น ขนาด 
150.00วัตต์จ านวน 2 
ตัว, สายดรอปวาย ยาว 
100.00 ม. 1 ม้วน ชุด
ไมโครโฟน 1 ชุด 

9,600   9,600 9,600 ได้รับฟังข่าวสาร
ในหมู่บ้าน
ชัดเจนขึ้นร้อย
ละ 20 

1.มีการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย                       
2.ประชาชนได้
รับทราบข่าวสารการ
ประชาสมัพันธ์ของ
หมู่บ้าน 

 
 
 

8 โครงปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้านให้ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงระบบประปา
และระบบไฟฟ้าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่10 

80,000   50,000 50,000 ร้อยละ 70 ของ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
น้ าประปา 

1.ระบบประปาได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม            
2.การผลติน้ าประปา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างรั้วส านักงาน  
อบต. 

เพื่อป้องกันทรัพย์สิน และ
วัสดุอุปกรณ์ของ  อบต. 
สูญหาย 

รั้วล้อมรอบที่ท าการ  
อบต  ความยาว   
860.00   ม. 

286,000   100,000 100,000 ก่อสร้างรั้ว  1  
แห่ง 

สามารถป้องกัน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการสญูหายได ้

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู
รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อความปลอดภัยของเด็ก
ที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ก่อสร้างรั้วพร้อมประตู
ขนาดกว้าง  56.00  ม. 
ความยาว  84.00  ม. 

280,000   50,000 50,000 ก่อสร้างรั้ว  1  
แห่ง 

เด็กท่ีเข้าเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยในระหว่าง
เข้าเรียน 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงานท่ีท าการ  
อบต.ดงมหาวัน 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ส านักงานให้มีขนาดกว้าง
ขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

ปรับปรุงอาคารที่ท าการ
อบต.ดงมหาวันตามแบบ
อบต.ก าหนด 

509,000  100,000 100,000 ปรับปรุง
ส านักงาน
จ านวน 1 หลัง 

อาคารส านักงานมี
ขนาดกว้างขึ้นเพื่อ
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ (หอประชุมอบต.
ดงมหาวัน) 

1.เพื่อปรับปรุงอาคารให้
พร้อมส าหรับปฏิบตัิงาน 
2.เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารเอนกประสงค์ 
(หอประชุมอบต.ดงมหา
วัน)ตามแบบอบต.ก าหนด 

1,020,000  200,000 200,000 โครงการ
ปรับปรุงต่อเติม
อาคาร
เอนกประสงค์ 
จ านวน 1 หลัง 

อาคารพร้อมส าหรบั
ใช้ปฏิบัติงาน 
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

กองช่าง 

รวม 2,818,200   1,048,200 1,048,200    

แบบ ผ.01 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม  การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน  เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS 
และ ASEAN 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตร์ที่   2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 2.1 แนวทางการสง่เสริมการพัฒนาตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ในการด้าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง    

  เพื่อให้ประชาชนพึง่ตนเองได้อย่างยั่งยนื         

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 

(ผลผลิตของโครงกำร) 2559   2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ 

  (บำท) (บำท) (บำท)     

1 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที ่ 5 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างรายได้ ลด
รายจ่าย 

ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ 
จ านวน 20 คน 

   20,000 
 
       

(2558:50,000) 

  20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายพึง
พอใจ 

สามารถเพิ่มรายได ้ ลด
รายจ่ายประชาชนใน
หมู่บ้านตามแนวทาง
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที ่ 7 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างรายได้ ลด
รายจ่าย 

ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ 
จ านวน 15 คน 

10,000   10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายพึง
พอใจ 

สามารถเพิ่มรายได ้ ลด
รายจ่ายประชาชนใน
หมู่บ้านตามแนวทาง
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.01 
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3 โครงการศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อถ่ายทอดความรู้การท า
การเกษตรแบบพอเพียง ให้
พึงตนเองได ้

ตัวแทนเกษตรกรต าบลดง
มหาวันจ านวน 30 คน 

30,000   30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พึงพอใจร้อยละ
80 

เกษตรกรเข้าใจถึง
ประโยชน์การท า
การเกษตรแบบพอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ เช่น อนุรักษ์
ป่า  ดิน  น้ าและสตัว์น้ า 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ ให้บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 

ผู้น าชุมชนและประชาชนใน
ต าบลดงมหาวัน 

50,000   50,000 50,000 จัดท าโครงการ  2
โครงการ 

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 110,000  110,000 110,000    

    
       

 
2.2  แนวทางสง่เสริมการสร้างงานและอาชพีให้แก่ประชาชน  เพือ่เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว  และการจัดการตลาด  เพื่อให้เกิดความยั่งยนืในอาชพีทั งภาคเกษตรกรรม    

 
        อุตสาหกรรม  และหัตถกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต้าบลหนึง่ผลติภัณฑ์ (OTOP) อย่างครบวงจร  ตั งแต่การผลิตจนถึงการตลาด   

                      

ที ่ โครงกำร /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
(ผลผลิตของโครงกำร) 2559   2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ 

  (บำท)   (บำท) (บำท)     

1 โครงการส่งเสริมคณุภาพ
ผลผลติ (สนับสนุนผลติ
เมลด็พันธุ์ข้าว)   หมู่ที ่ 2 

เพื่อสนับสนุนการผลิตเมลด็
พันธุ์ข้าวของกลุ่มเกษตรกร  

สนับสนุนเมลด็พันธ์ุข้าวให้กับ
เกษตรกร หมู่ที่ 2  

50,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30,000 30,000 ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้
พันธุ์ข้าว 

เกษตรกรสามารถเมล็ด
พันธุ์ข้าว พันธุ์ดีส าหรับ
เป็นต้นทุนในการ
เพาะปลูกปตี่อไปได ้

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาตลาดชุมชน 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตลาด
ชุมชนในพื้นที่ 

ตลาดในพ้ืนท่ีต าบลดงมหาวัน 50,000  20,000 20,000 มีการปรับปรุง
ตลาดใหด้ีขึ้น
ร้อยละ 20 

มีการปรับปรุงและ
พัฒนาตลาดชุมชนใน
พื้นที ่

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.01 
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3 โครงการส่งเสริม
การเกษตร หมู่ที่ 5  

1.เพื่อส่งเสรมิการเกตรโดย
การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทร ์                
2.เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลติ 

อบรมส่งเสรมิการเกษตร โดย
มีผู้เข้าร่วมอบรม 20 คน 

   20,000 
 
                         

(2558:50,000) 

  20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจ 

1. ส่งเสริมการเกษตร
โดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
อินทรีย์     
2.เป็นการลดต้นทุนการ
ผลิด 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและสรา้งอาชีพเสริม
ของประชาชน 

อบรมส่งเสรมิอาชีพ โดยมี
ผู้เข้าร่วมอบรม 20 คน 

   20,000 
       

(2558:50,000) 

  20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจ 

พัฒนาอาชีพให้มีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
ปักผ้าของกลุ่มแม่บา้น หมู่
ที่ 9 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและสรา้งอาชีพเสริม
ของประชาชน 

อบรมส่งเสรมิอาชีพ โดยมี
ผู้เข้าร่วมอบรม 20 คน 

   20,000 
       

(2558:20,000) 

  20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจ 

พัฒนาอาชีพให้มีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการสนับสนุนผลติ 
ภัณฑส์ินค้า  OTOP และ
ฝึกอบรมเพิ่มค่าการผลิต 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสินค้า 
OTOP  ของต าบลให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

กลุ่มผูผ้ลติสินค้า OTOP และ
กลุ่มอาชีพในต าบล 

50,000   50,000 50,000 ส่งเสริมกลุม่ 
OTOP  1 กลุ่ม 

สินค้า OTOP มีคุณภาพ
สามารถจ าหน่ายไดม้าก
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการพัฒนาศูนยบ์ริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร  

เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทาง
เรียนรู้วิชาการ  สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับชุมชนได ้

สนับสนุนศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรต าบล ดงมหาวัน 

50,000   50,000 50,000 สนับสนุน   1 
ศูนย์ 

เกษตรกรสามารถน า
วิชาการความรู้ทีไ่ด้รับ
มาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับตนเองได ้ 

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการส่งเสริมการท าน้ า
หมักชีวภาพป้องกันและ
ก าจัดโรคแมลง 

เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการ
ผลิต  ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได ้

เกษตรกรในต าบล จ านวน 
25 คน 

20,000   20,000 20,000 อบรมเกษตรกร   
25  คน 

เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนการผลิตได ้

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.01 
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9 โครงการส่งเสริมการผลิต
เชื้อราไตรโครเดอร์มา 

เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้
ก าจัดแมลงในพืช  

เกษตร กร จ านวน  50  คน 20,000   20,000 20,000 อบรมเกษตรกร   
50  คน 

เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนการผลิตได ้

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ระดับต าบลดงมหาวัน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
ให้มีแนวทางในการหารายได้
เสรมิแก่ครอบครัว 

ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 50 
คน 

50,000   50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ด้าน
อาชีพเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้เสริม 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 350,000  300,000 300,000    

 2.3  การพัฒนาระบบชลประทาน  หรือการพัฒนาแหล่งน า้ และระบบบริหารจัดการน ้า  เพื่อสนับสนนุผลผลิตทางดา้นการเกษตร  และรองรับการปลูกพชืเศรษฐกิจ  

        การขยายพันธุส์ัตว์ที่ขาดแคลนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ที ่ โครงกำร /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
(ผลผลิตของโครงกำร) 2559   2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ 

  (บำท)   (บำท) (บำท)     

1 โครงการขุดลอกร่องมะเกี๋ยง
เชื่อมร่องแหย่ง หมู่ที่ 5 

เพื่อขุดลอกแหล่งน้ าส าหรับ
เป็นแหล่งน้ าประปาหมูบ่้าน 

ปากกว้าง 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
2.90 ม. ยาว 423.00 ม. 
หรือปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า 
1,692 ลบ.ม. 

90,000   50,000 50,000 ปริมาณ
น้ าประปา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
50 

1. มีแหล่งน้ าส าหรับ
ผลิตน้ าประปาเพิ่มมาก
ขึน้          
2.ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการหินทิ้งป้องกันตลิ่ง
แม่น้ ากก หมู่ที่ 7 

1.เพื่อเสริมคันพนังป้องกัน
การกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ ากก              
2.เพื่อป้องกันน้ าท่วม 

 โครงการหินทิ้งป้องกันตลิ่ง
แม่น้ ากก จ านวน 5 จุด 

213,200   200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

1.ท าพนังป้องกันน้ ากัด
เซาะ                                      
2.ป้องกันน้ าท่วม 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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3 โครงการเสรมิคั้นพนังกั้น
แม่น้ ากก หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 
หมู ่9 หมู่ 10 

เพื่อเสรมิคันพนังให้สูงข้ึน
ป้องกันน้ าท่วม 

 เสริมคั้นพนังกั้นแม่น้ ากก 500,000   500,000 500,000 ร้อยละ 90 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

1.การเสริมคันพนัง
ป้องกันน้ ากัดเซาะ               
2.ป้องกันน้ าท่วม 

กองช่าง 

4 
 

โครงการขุดลอกรางระบาย
น้ า (รางดิน) หมู่ที ่ 7 
 

เพื่อให้น้ าระบายไดส้ะดวก
สามารถป้องกันปัญหาน้ าท่วม
ขัง 
 

ปากกวา้งเฉลี่ย 6.00 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 750.00 
ม. 
 

20,000  20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

เพื่อระบายน้ าไดส้ะดวก
ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกหนองหลม่ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ส าหรับอุปโภค และท า
การเกษตร 

 ปริมาณงานดินขุด 2,850 
ลบ.ม. 

100,000   50,000 50,000 ร้อยละ 70 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

มีน้ าไว้ใช้ส าหรับอุปโภค 
และท าการเกษตร 

กองช่าง 

6 โครงการหินทิ้งป้องกันตลิ่ง
แม่น้ ากก หมู่ที่ 8 

1.เพื่อเสริมคันพนังป้องกัน
การกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ ากก              
2.เพื่อป้องกันน้ าท่วม 

 โครงการหินท้ิงป้องกันตลิ่ง
แม่น้ ากก จ านวน 6 จุด 

255,800   200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

1.การเสริมคันพนัง
ป้องกันน้ ากัดเซาะ               
2.ป้องกันน้ าท่วม 

กองช่าง 

7 โครงการจดัซื้อถังเก็บน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค  
หมู่ที่ 9 

เพื่อส าหรับกักเก็บน้ าไว้ใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

จ านวน 4 ถัง 20,000   10,000 10,000 ร้อยละ 90 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับไว้
ใช้อุปโภคบริโภค 

ส านักปลดั 

8 โครงการหินทิ้งป้องกันตลิ่ง
แม่น้ ากก หมู่ที่ 10 

1.เพื่อเสริมคันพนังป้องกัน
การกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ ากก              
2.เพื่อป้องกันน้ าทว่ม 

  โครงการหินทิ้งป้องกันตลิ่ง
แม่น้ ากก จ านวน 2 จุด 

85,200   100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

1.ท าพนังป้องกันน้ ากัด
เซาะ                                      
2.ป้องกันน้ าท่วม 

กองช่าง 

รวม  1,284,200 
 

   1,130,000 
 

 1,130,000 
       

แบบ ผ.01 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2  การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศำสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

 
3.1 แนวทางสง่เสริมสนบัสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

            

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
(ผลผลิตของโครงกำร) 2559   2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ 

  (บำท) (บำท) (บำท)     
1 โครงการปรับปรุงศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มี
ความปลอดภัยและมี
สภาพแวดล้อมในการเรียน
การสอนที่เหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
จ านวน 3 ศูนย ์

100,000    100,000  100,000  ผู้ปกครองเด็กพึง
พอใจร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน
มากยิ่งข้ึน 

ส่วน
การศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
ระหว่างผู้ปกครอง เด็กเล็ก
และผูดู้แลเด็ก 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ศูนย์เด็กเล็ก  3 ศูนย์  ร่วมกัน
ระหว่างเด็กผู้ปกครอง   และ
ผู้ดูแลเด็ก 

ผู้ปกครอง  เด็กเล็ก  และ
ผู้ดูแลเด็กทุกคน          

30,000    30,000  30,000  ศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็ก 3  ศูนย์ 

ผู้ดูแลเด็ก     ผู้ปกครอง  
และเด็กมีการเรียนรู้และ
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 

ส่วน
การศึกษา 

แบบ ผ.01 
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3 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
ของประชาชน (จัดหา   
หนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน) 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
อ่านหนังสือและรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารเป็นประจ าทุกวัน 

จ านวน 11 หมู่บ้าน บ้านละ 
1 ฉบับ/วัน 

44,000 
 
 

(2558:44,000) 

 44,000 44,000 ประชาชนพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้อ่านหนังสือ
และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ปัจจุบันเป็นประจ าทุก
วัน 

ส่วน
การศึกษา 

4 โครงการส่งเสริมการสอน
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศให้กับ
โรงเรียนภายในต าบลดงมหา
วันเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ส่งเสริมการเรียน
ภาษาต่างประเทศให้กับ
โรงเรียนในพื้นที่ จ านวน 3 
โรงเรียน 

60,000  60,000 60,000 นักเรียนมีความรู้
ภาษาต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 

นักเรียนมีความรู้
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
รองรับสู่ประชาคม
อาเซียน 

ส่วน
การศึกษา 

5 โครงการส่งเสริมการสอน
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนให้กับประชาชน
ต าบลดงมหาวัน 

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดง
มหาวัน 

ส่งเสริมการเรียน
ภาษาต่างประเทศให้กับ
ประชาชนต าบลดงมหาวัน 

50,000   50,000 50,000 ประชาชนมี
ความรู้
ภาษาต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 

ประชาชนมีความรู้
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
รองรับสู่ประชาคม
อาเซียน 

ส่วน
การศึกษา 

รวม 284,000  284,000 284,000       

    
                  

           

           

           

แบบ ผ.01 
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3.2 แนวทางสนับสนนุการเรียนรู้คู่คุณธรรม  ร่วมกับสถานบนัทางศาสนา  รวมทั งส่งเสริมการศึกษาที่ค้านงึถึงภูมิปัญญาท้องถิน่  วัฒนธรรมทางดา้นภาษา  และการแต่งกายล้านนา 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
(ผลผลิตของโครงกำร) 2559   2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ 

  (บำท) (บำท) (บำท)     
1 โครงการเพิม่พูนความรูด้้านภมูิ

ปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรม และ
การแต่งกายล้านนาแก่เด็กและ
เยาวชนต าบลดงมหาวัน   

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม
ท้องถิ่นแก่เด็ก และเยาวชน 

กลุ่มเด็กและเยาวชนต าบลดง
มหาวันเข้าร่วมกิจกรรม 

40,000  40,000 40,000 1 รุ่น/ป ี เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ด้านภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษา 

2 โครงการสนับสนุนส่งเสริมศลิปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้าน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
พื้นบ้าน 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
พื้นบ้าน จ านวน 11 หมู่บ้าน 

50,000  50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่นให้
ยั่งยืนสืบต่อไป 

ส่วน
การศึกษา 

3 โครงการอบรมธรรมะนักเรียน-
เยาวชน ในต าบลดงมหาวัน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

1เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึง
คุณค่าความรักของพ่อแม่และ
ครูบาอาจารย ์
2เพื่อส่งเสริมการศึกษาและ
ให้เยาวชนไดร้ับประโยชน ์

ผู้เข้าร่วมโครงการ 99 คน 15,000  15,000 15,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

เยาวชนตระหนักถึง
คุณค่าความรักของพ่อ
แม่และครูบาอาจารย ์
และส่งเสรมิการศึกษา
และให้เยาวชนได้รบั
ประโยชน ์

ส่วน
การศึกษา 

4 โครงการบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุสามเณรและบวชศลีจา
ริณีภาคฤดูร้อนเฉลมิพระเกยีรติ
ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแก่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ พร้อม
พระบรมวงศานุวงศ ์

ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน 15,000  15,000 15,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้่วมแสดง
ถึงความจงรักภักดตี่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส่วน
การศึกษา 

รวม 120,000   120,000 120,000        

             
 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

   ยุทธศำสตร์ที่   4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข    

 4.1  แนวทางสง่เสริมสนบัสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  การรกัษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ตดิต่อให้มีคุณภาพ  

           ครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย         

  

ที ่ โครงกำร /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน 
 (ผลผลิตของโครงกำร) 2559   2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ 
   (บำท)   (บำท) (บำท)     
 1 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคไข้เลือดออก 
ทุกหมู่บ้านในเขตต าบลดง
มหาวัน จ านวน 11 หมู่บ้าน 

90,000 
 

 
(2558:90,000)     

  90,000 90,000 ลดการระบาด
ของไข้เลือดออก
ร้อยละ 10 

สามารถควบคุมการ
แพร่ระบาด ของโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักงาน
ปลัด 

 2 โครงการบริการสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตต าบล  

เพื่อส่งเสริมงานสาธารณสุขมลู
ฐานแก่ประชาชนในเขตต าบล 

อุดหนุน  อสม. หมู่บ้านใน
เขตต าบลดงมหาวัน  
หมู่บ้านละ  15,000  บาท 

165,000   165,000 165,000  11 หมู่บ้าน ประชาชนไดร้ับบริการ
ด้านสาธารณสุขมลู
ฐานอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

 3 โครงการการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและควบคมุประชากรสุนัขแมว  

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
สัตว์เลี้ยง  และควบคมุจ านวน
สัตว ์

สุนัข   แมวและสัตว์เลี้ยง    20,000 
 
     

(2558:40,000) 

  20,000 20,000  11หมู่บ้าน ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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4 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคปากและเท้าเปื่อย  

เพื่อป้องกันโรคปากและเท้า
เปื่อยของสัตว์เลี้ยงในเขต
ต าบล 

โค กระบือ ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค 

10,000   10,000 10,000  ปีละ 2 ครั้ง สัตว์เลี้ยงของ
ประชาชนปลอดภัย
จากโรคปาก             
และเท้าเปื่อย 

ส านักงาน
ปลัด 

  5 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
โรคเอดส์และโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์และโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

เผยแพรค่วามรู ้  ฝึกอบรม
ให้ความรู้กลุม่เสี่ยงในต าบล 

   20,000 
 
      

(2558:15,000) 

  20,000 20,000 11  หมู่บ้าน สามารถป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค
เอดสไ์ด ้

ส านักงาน
ปลัด 

  6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกิ่ง
กาชาดอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกิ่ง
กาชาดอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

5,000 
 

(2558:5,000) 

  5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี อปท.มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมกิ่งกาชาด                  
อ.เวียงเชียงรุ้ง 

ส านักงาน
ปลัด  

 
 7 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การใช้สารเคม ี
เพื่ออบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนในการใช้สารเคมีให้
ถูกวิธีและการป้องกันสารเคม ี

ประชาชนต าบลดงมหาวัน 20,000 
 
 

  20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมีความรู้ใน
การใช้สารเคมีให้ถูกวิธี
และการป้องกัน
สารเคม ี

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

 รวม 330,000  330,000 330,000      

    4.2  แนวทางสง่เสริมและสนับสนุน  การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา   จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น     

ที ่ โครงกำร /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน 
    (ผลผลิตของโครงกำร) 2559   2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ 
      (บำท)   (บำท) (บำท)     
    1 โครงการสนับสนุนกิจกรรม

ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
ส าคัญของหมู่บ้าน 

1.ส่งเสรมิวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ประเพณีหมู่บ้าน         
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 
คน 

   30,000 
 
                                      

(2558:15,000)     

  30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจ 

ประชาชนร่วมกัน
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงามของหมู่บ้าน
คงอยู่ สืบทอดต่อไป 

ส่วน
การศึกษา 

    

แบบ ผ.01 
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2 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน      
หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมที่
ส าคัญของหมู่บ้าน 

1.ส่งเสรมิวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ประเพณีหมู่บ้าน         
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 
คน 

   20,000 
 
                                      

(2558:20,000)     

  20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจ 

ประชาชนร่วมกัน
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงามของหมู่บ้าน
คงอยู่ และสืบทอด
ต่อไป 

ส่วน
การศึกษา 

    

3 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
ส าคัญของหมู่บ้าน 

1.ส่งเสรมิวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ประเพณีหมู่บ้าน         
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 
คน 

   20,000 
 
                                      

(2558:20,000)     

  20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจ 

ประชาชนร่วมกัน
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงามของหมู่บ้าน
คงอยู่ และสืบทอด
ต่อไป 

ส่วน
การศึกษา 

    

4 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
ส าคัญของหมู่บ้าน 

1.ส่งเสรมิวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ประเพณีหมู่บ้าน         
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 
คน 

   30,000 
 
                                      

(2558:50,000)     

  30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจ 

ประชาชนร่วมกัน
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงามของหมู่บ้าน
คงอยู่ และสืบทอด
ต่อไป 

ส่วน
การศึกษา 

    

5 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
ส าคัญของหมู่บ้าน 

1.ส่งเสรมิวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ประเพณีหมู่บ้าน         
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 
คน 

10,000   10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจ 

ประชาชนร่วมกัน
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงามของหมู่บ้าน
คงอยู่ และสืบทอด
ต่อไป 

ส่วน
การศึกษา 

    

แบบ ผ.01 
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6 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน     
หมู่ที่ 7 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
ส าคัญของหมู่บ้าน 

1.ส่งเสรมิวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ประเพณีหมู่บ้าน         
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 
คน 

   15,000 
 
                                      

(2558:15,000)     

  15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจ 

ประชาชนร่วมกัน
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงามของหมู่บ้าน
คงอยู่ และสืบทอด
ต่อไป 

ส่วน
การศึกษา 

    

7 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน      
หมู่ที ่8 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
ส าคัญของหมู่บ้าน 

1.ส่งเสรมิวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ประเพณีหมู่บ้าน         
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 
คน 

   20,000 
 
                                      

(2558:10,000)     

  20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจ 

ประชาชนร่วมกัน
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงามของหมู่บ้าน
คงอยู่ และสืบทอด
ต่อไป 

ส่วน
การศึกษา 

    

8 โครงการสนับสนุนประเพณี 9 
ชนเผ่า  หมู่ที ่ 9 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
ส าคัญของหมู่บ้าน 

1.ส่งเสรมิวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ประเพณีหมู่บ้าน         
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 
คน 

   35,000  
 
                                     

(2558:30,000)     

  35,000 35,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจ 

ประชาชนร่วมกัน
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงามของหมู่บ้าน
คงอยู่ และสืบทอด
ต่อไป 

ส่วน
การศึกษา 

    

9 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน     
หมู่ที่ 9 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
ส าคัญของหมู่บ้าน 

1.ส่งเสรมิวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ประเพณีหมู่บ้าน         
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 
คน 

   50,000 
 
                                      

(2558:50,000)     

  50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจ 

ประชาชนร่วมกัน
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงามของหมู่บ้าน
คงอยู่ และสืบทอด
ต่อไป 

ส่วน
การศึกษา 

    

แบบ ผ.01 
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10 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
ส าคัญของหมู่บ้าน 

1.ส่งเสรมิวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ประเพณีหมู่บ้าน         
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 
คน 

   25,000 
 
                                      

(2558:30,000)     

  25,000 25,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจ 

ประชาชนร่วมกัน
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงามของหมู่บ้าน
คงอยู่ และสืบทอด
ต่อไป 

ส่วน
การศึกษา 

    

11 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
ส าคัญของหมู่บ้าน 

1.ส่งเสรมิวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ประเพณีหมู่บ้าน         
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 
คน 

   20,000 
 
                                      

(2558:20,000)     

  20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจ 

ประชาชนร่วมกัน
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงามของหมู่บ้าน
คงอยู่ และสืบทอด
ต่อไป 

ส่วน
การศึกษา 

    

12 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
ส าคัญของหมู่บ้าน 

1.ส่งเสรมิวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ประเพณีหมู่บ้าน         
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 
คน 

10,000   10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจ 

ประชาชนร่วมกัน
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงามของหมู่บ้าน
คงอยู่ และสืบทอด
ต่อไป 

ส่วน
การศึกษา 

    13 โครงการจดังานประเพณีบญุบั้ง
ไฟต าบลดงมหาวัน 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
ส าคัญของท้องถิ่นใหค้งสืบ
ต่อไป 

จัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ
อีสานล้านนา  1 ครั้ง/ป ี

 400,000  
 
                                     

(2558:350,000)     

  400,000 400,000 11  หมู่บ้าน ประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงามของหมู่บ้าน
คงอยู่ และมีการสืบ
สานต่อไป 

ส่วน
การศึกษา  

    

แบบ ผ.01 
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14 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ
ต าบลดงมหาวัน 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  
ที่แสดงออกถึงความอ่อนน้อม  
และกตญัญูต่อผู้สูงอาย ุ

ผู้น าชุมชนและประชาชน
ต าบลดงมหาวัน จ านวน 
300 คน 

    30,000 
 
                                      

(2558:30,000)     

  30,000 30,000 11  หมู่บ้าน ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
และเป็นการแสดง
ความกตัญญูต่อ
ผู้สูงอาย ุ

ส่วน
การศึกษา  

    15 โครงการวันครบรอบวันสวรรคต
และวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จยา่ฯ 

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันครบรอบวันสวรรคตและวัน
คล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จย่าฯ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

      5,000 
 
                                      

(2558:5,000)     

  5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี อปท. ได้ร่วมสักการะ
เนื่องในวันพระราช
สมภพและวันครบรอบ
สวรรคตของสมเด็จย่า 

ส่วน
การศึกษา  

    16 โครงการงานพ่อขุนมังราย
มหาราชและงานกาชาดจังหวัด
เชียงราย 

เพื่อสนับสนุนโครงการจดังาน
พ่อขุนมังรายมหาราช และ
งานกาชาด    จ.เชียงราย  
ของ อ.เวียงเชียงรุ้ง 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

    40,000 
 
                                      

(2558:30,000)     

  40,000 40,000 1 ครั้ง/ป ี อปท. ได้ร่วมสนับสนุน
การจัดงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช และงาน
กาชาดจังหวัด
เชียงราย 

ส่วน
การศึกษา  

    17 โครงการจดังานพิธีถวายบังคม
และวางพวงมาลาเนื่องในวันปิย
มหาราช 

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในวัน  ปิยมหาราช 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

      5,000 
 
                                         

(2558:5,000)     

  5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี อปท. มีส่วนร่วมใน
การเฉลมิพระเกียรติ
เนื่องในวันปิยมหาราช 

ส่วน
การศึกษา  

    18 โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ (วันพ่อ) 

เพื่อรว่มเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ฯ (วันพ่อ) 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

      5,000 
 
                                      

(2558:5,000)     

  5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี อปท. มีส่วนร่วมใน
การเฉลมิพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ฯ 

ส่วน
การศึกษา  

    

แบบ ผ.01 
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19 โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ ฯ
พระบรมราชินีนาถ (วันแม่) 

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ (วันแม่) 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

   15,000 
 
                                      

(2558:10,000)     

  15,000 15,000 1 ครั้ง/ป ี อปท. มีส่วนร่วมใน
การเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

ส่วน
การศึกษา  

    

20 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีและวันส าคัญทาง
ศาสนา 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
ส าคัญของท้องถิ่น 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

      5,000 
 
                                      

(2558:5,000)     

  5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี อปท. มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามและ
วันส าคัญทางศาสนา 

ส่วน
การศึกษา  

 
 

   

21 โครงการวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนาและประเพณีท้องถิ่นต าบล
ดงมหาวัน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนต าบล
ดงมหาวันเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่น 

ผู้น าชุมชนและประชาชน
ต าบลดงมหาวัน  

    60,000 
 
                                      

(2558:5,000)     

  60,000 60,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจร้อยละ 
70 

ประชาชนต าบลดง
มหาวันเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาและประเพณี
ท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษา  

 
 

   

22 โครงการจดังานประเพณลีอย
กระทง 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้
คงสืบต่อไป 

อบต.สนับสนุนจัดงานวัน
ลอยกระทง  ขบวนแห่ฯ  
และรถกระทง 

    30,000  
 
                                     

(2558:30,000)     

  30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี ได้สบืทอดวัฒนธรรม   
ประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงสืบต่อไป 

ส่วน
การศึกษา  

    23 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู ้
ศาสนพิธ ี

เพื่อส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับงานราชพิธ ีรัฐพิธี
และศาสนพิธีทางพุทธศาสนา 

ฝึกอบรมผู้น าท้องถิ่น  
ชุมชนและผูส้นใจ  จ านวน 
30 คน 

10,000 
 
 

(2558:15,000)     

  10,000 10,000 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน 
ศาสนพิธีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมี
ความรู้และปฏิบตั ิ
ศาสนพิธีต่างๆ อย่าง
ถูกต้อง 

ส่วน
การศึกษา / 
สภาวัฒน 

ธรรมต าบล ฯ 

    24 โครงการคดัเลือกคนดีศรีท้องถิ่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบคุคล 
องค์กรที่ท าประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น 

คัดเลือกบุคคล /องค์กรทีม่ี
ผลงานด้านการท าประโยชน์
ต่อทอ้งถิ่น 

      5,000 
 
                  

(2558:5,000)     

  5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี สร้างขวัญและก าลังใจ  
และเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในท้องถิ่น และสังคม 

ส่วน
การศึกษา / 
สภาวัฒน 

ธรรมต าบล ฯ 

    

แบบ ผ.01 
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25 โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ าพระธาต ุ
ดอยตุง ประจ าปี 2559 

เพื่อสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมด้านศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย 

อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง       8,000 
 
                  

(2558:5,000)     

  8,000 8,000 1 ครั้ง/ป ี อบต.มีส่วนร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมด้านศาสนา
ของชาวเชียงราย 

ส่วน
การศึกษา / 
สภาวัฒน 
ธรรมต าบล ฯ 

   26 โครงการเข้าค่ายคณุธรรม (เด็กดี
ศรีต าบลดงมหาวัน) 

เพื่อนักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เป็น
คนดี คนเก่ง และมคีวามสุข 

คณะครู นักเรียน  จ านวน 
60 คน 

21,000  21,000 21,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไดร้ับ
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อให้เป็น
คนดี คนเก่ง และมี
ความสุข 

ส่วน
การศึกษา/
รร.อนุบาลดง
มหาวัน  

 
  27 โครงการสรงน้ าพระธาตุ  ดอยตุง  

ประจ าปี  2559 
เพื่อสนับสนุนโครงการสรงน้ า
พระธาตุดอยตุง  ประจ าปี  
2559 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

5,000 
 
 

(2558:5,000)     

 5.000 5,000 1 ครั้ง / ป ี อปท.ได้มสี่วนร่วม
กิจกรรมสรงน้ าพระ
ธาตุ   ดอยตุง  
ประจ าป ี

ส่วน
การศึกษา 

 
 

  28 โครงการกิจกรรมสรงน้ าพ่อขุนมัง
รายมหาราช 

เพื่อสนับสนุนโครงการสรงน้ า 
พ่อขุนมังรายมหาราช  
 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

5,000 
 

(2558:5,000)     

 5.000 5,000 1 ครั้ง / ป ี อปท.ได้มสี่วนร่วม
กิจกรรมสรงน้ าพ่อ
ขุนมังรายมหาราช 

ส่วน
การศึกษา  

 
  รวม 934,000   934,000 934,000 

      

            4.3  แนวทางสง่เสริมและสนับสนุนงานด้านสวสัดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตร ี เยาวชน  ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส   

ที ่ โครงกำร /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน 
   (ผลผลิตของโครงกำร) 2559   2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ 
     (บำท)   (บำท) (บำท)     
   1 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร

สตรตี าบลดงมหาวัน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้แก่
องค์กรสตรีในต าบลดงมหาวัน 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
คุณธรรมจริยธรรม 

กลุ่มสตรตี าบลดงมหาวัน     60,000 
 
                  

(2558:60,000)     

  60,000 60,000 1 ครั้ง/ป ี องค์กรสตรมีีความรู ้  
ความเข้าใจและมี
ศักยภาพมากยิง่ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

   

แบบ ผ.01 
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2 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา
ท างานในช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อ
ป้องกันปัญหาสังคมและยา
เสพติด 

นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ลดปญัหา 
สังคม และมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

5,000   5,000 5,000 จ้างนักเรียน
จ านวน 1 คน 

นักเรียนนักศึกษาใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์ ลดปัญหา
สังคม และมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรีต าบล
ดงมหาวัน 

เพื่อส่งเสริมกลุม่สตรีในการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น วันสตรี
สากล  การรณรงค์งดใช้ความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรีฯลฯ 

กลุ่มสตรตี าบลดงมหาวัน 5,000   5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี กลุ่มสตรตี าบลดงมหา
วันมีบทบาทในการ
พัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของสตร ี

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยใหผู้้
ยากไร ้เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อเทิดพระเกยีรติให้กับ
สถาบันพระมหากษัตริย ์
 

สร้างที่อยู่อาศัยประชาชนผู้
ยากไร ้ และผูด้้อยโอกาส
จ านวน 1 หลัง 

50,000   50,000 50,000 1 หลัง/ป ี ประชาชนผู้ยากไร้
ได้รับการดูแลด้านที่
อยู่อาศัย   และ
สามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างปกติสุข 

ส านักงาน
ปลัด,กอง
ช่าง 

5 โครงการเพิม่พูนประสิทธิภาพ
สมาชิกสภาวัฒนธรรมต าบลดง
มหาวัน 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุต าบลดง 
มหาวัน 

สมาชิกสภาวัฒนธรรมต าบล
ดงมหาวัน 120 คน 

60,000   60,000 60,000 1 ครั้ง/ป ี ผู้สูงอายุต าบลดงมหา
วันได้รับการพัฒนาทั้ง
ด้านร่างกายและจติใจ 

ส่วน
การศึกษา 

6 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก
ผู้ด้อยโอกาสต าบลดงมหาวัน 

เพื่อปรับปรุงและเพิ่มการ
ยอมรับทางสังคมที่มตี่อเด็ก
และผู้ทีด่้อยโอกาสทางสังคม 

เด็กเรร่่อน  เด็กก าพร้า  เด็ก
ที่อยู่ในสภาพยากล าบาก 
เด็กพิการ  เด็กท่ีถูกทารุณ
กรรม  เด็กท่ีเข้าสู่
กระบวนการยตุิธรรม  เด็ก
กลุ่มชาติพันธ์ุ 

30,000   30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี เด็กกลุม่เป้าหมาย
ได้รับการยอมรับจาก
สังคม 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.01 
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7 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยตุิ
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ตามแนวพระด าริพระเจา้หลาน
เธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา 

เพื่อส่งเสริมส่งเสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อ
ยุติปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว  

เด็กและสตรีต าบลดงมหาวัน 50,000   50,000 50,000 1 ครั้ง/ป ี กลุ่มเด็กและสตรีได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อสนับสนุนประชาชนมีการ
ตั้งหรือขยายสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

สมาชิกกลุ่ม 934 คน 50,000  50,000 50,000 มีการขยาย
สมาชิกเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 

สนับสนุนประชาชนมี
การตั้งหรือขยาย
สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 310,000  310,000 310,000 
      

  4.4  แนวทางสง่เสริมและพฒันาเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน  ตลอดจนให้ความส้าคัญกบัศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้ได้รับอาหารเสรมินม  และอาหารกลางวนัอย่างครบถ้วน  และเปน็ธรรม   

ที ่ โครงกำร /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน 
   (ผลผลิตของโครงกำร) 2559   2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ 
    (บำท)   (บำท) (บำท)     
  1 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอันเป็น

ประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน
ในเขตต าบล 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีและ
เด็กทุกคนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  3 แห่ง 

    50,000 
 
                  

(2558:50,000)     

  50,000 50,000 1 ครั้ง/ป ี เด็กและเยาวชนมี
ความคิดสร้างสรรค์
และมเีวทีแสดงออก
ความสามารถตา่งๆ 

ส่วน
การศึกษา  

  

2 ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสรมิ 
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  
สมบูรณ์ตามวัย 

อาหารเสริมนมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3  ศูนย์ จ านวน 
76 คน   (76*7*280) 

 148,960 
 
                  

(2558:133,280)     

  148,960                   148,960                   เด็กเล็ก 76 คน  เด็กเล็กมีอาหารเสริม
นมรับประทานอย่าง
เพียงพอ และทั่วถึง 

ส่วน
การศึกษา  

  

แบบ ผ.01 
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3 ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสรมิ 
(นม)  โรงเรียนในเขตพื้นท่ี อบต.
ดงมหาวัน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์
ตามวัย 

โรงเรียน  3  แห่งในเขต
ต าบล  (รร.อนุบาลดงมหา
วัน,บ้านร่องหวาย, บ้านปง
เคียน) จ านวน 387 คน 
(387*7*280) 

758,520 
 
 

(2558:726,180)     

  758,520 758,520 เด็กนักเรยีน
387 คน 

เด็กนักเรยีนมีอาหาร
เสรมินมรับประทาน
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง 

ส่วน
การศึกษา  

   4 ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน
แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาหารกลางวัน
รับประทานอยา่งเพียงพอและ
มีโภชนาการ 

อาหารกลางวันให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3  ศูนย์ 
จ านวน 76 คน
(76*20*260) 

379,600 
 
                  

(2558:380,800)     

  379,600 379,600 เด็กเล็ก 76 คน เด็กเล็กมีอาหาร
กลางวันรับประทาน
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

ส่วน
การศึกษา  

   5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรยีน 

เพื่อพัฒนาโภชนาการที่ดีแก่
นักเรียนในการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

โรงเรียน  3  แห่งในเขต
ต าบล  (รร.อนุบาลดงมหา
วัน,บ้านร่องหวาย, บ้านปง
เคียน)  (387*20*260) 

2,167,200                   
 

(2558:2,074,800)     

  2,167,200                   
 

2,167,200                   
 

เด็กนักเรยีน
387  คน 

เด็กนักเรยีนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

ส่วน
การศึกษา  

   รวม 3,504,280  3,504,280 3,504,280      

               
     4.5  แนวทางสง่เสริมและพฒันาการจัดระเบียบชุมชน  งานดา้นรักษาความสงบเรียบร้อย  งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
           ของประชาชนตลอดจนการให้ความส้าคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภยัพิบัติในท้องถิ่น 

  
ที ่ โครงกำร /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
  (ผลผลิตของโครงกำร) 2559   2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ 

  (บำท)   (บำท) (บำท)     
1 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ(ไฟ

กระพริบ) บรเิวณทางเข้าหมู่บ้าน 
หมู่ที ่6 

1.เพื่อติดตั้งสญัญาณเตือน
อุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยง                 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

ตั้งสัญญาณไฟ(ไฟกระพริบ) 
จ านวน 1 จุด 

20,000   20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

1.มีการติดตั้งสัยญาน
เตือน (ไฟกระพริบ)                        
2.ลดอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.01 
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2 โครงการป้องกันอุบัติเหตุใน
หมู่บ้าน (ติดตั้งกระจกนูน)      
หมู่ที่ 10   

เพื่อป้องกัน และลดอุบตัิเหตุ
ในหมู่บ้านที่จะเกิดขึ้น 

ติดตั้งกระจกนูน จ านวน 1 
จุด   -บริเวณทางแยกเข้า
หมู่บ้าน หมู่ 10                                                  

      5,000 
 
                                      

(2558:10,000)     

  5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

ลดอุบัตเิหตุในหมู่บา้น 
และป้องกันอุบัติเหตุที่
จะเกิดขึ้นกับ
ประชาชนในหมู่บ้าน  

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการป้องกันอุบัติเหตุใน
หมู่บ้าน (ติดตั้งกระจกนูน)    หมู่
ที่ 11         

เพื่อป้องกัน และลดอุบตัิเหตุ
ในหมู่บ้านที่จะเกิดขึ้น 

ติดตั้งกระจกนูน จ านวน 2 
จุด    
 -สี่แยกบ้านนายสมศรี หมู่ที่ 
11   
-แยกกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

10,000   5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

ลดอุบัตเิหตุในหมู่บา้น 
และป้องกันอุบัติเหตุที่
จะเกิดขึ้นกับ
ประชาชนในหมู่บ้าน  

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน ( อปพร. ) 

เพื่อให้ อปพร. มีความช านาญ
ในการใช้อุปกรณ์ปฏิบตัิงาน
ด้านบรรเทา   สาธารณภยั
และช่วยเหลือประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

สมาชิก อปพร.  ต าบลดง
มหาวัน จ านวน 30 คน                     

    50,000 
         
 
                              

(2558:50,000)     

  50,000 50,000 อปพร.  30 คน อปพร. มีความรู้
ตลอดจนอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานด้าน
บรรเทาสาธารณภยั
และช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 

เพื่อลดอุบัตเิหตุบนท้องถนน
ช่วงเทศกาลส าคัญ  เช่น  วันปี
ใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ 

ผู้สญัจรบนท้องถนนและ
นักท่องเที่ยวได้รับความ
ปลอดภัยในการเดินทาง  
ตลอดจนเตรยีมความพร้อม
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย
เบื้องต้น 

    30,000 
 
                                         

(2558:30,000)     

  30,000 30,000 2 ครั้ง/ป ี ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในช่วงเทศกาล (ปีใหม่
,สงกรานต์) ตลอดจน
ได้รับ ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นอย่าง
ทันท่วงที  

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการจดักิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (วันอปพร.)  ประจ าป ี 
2559 

เพื่อสนับสนุนโครงการจดังาน
วัน อปพร. ประจ าป ี 2559 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

5,000 
 

(2558:5,000)     

  5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี อปพร.มีความ
ภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.01 
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7 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
รูปแบบการมสี่วนร่วมของ เด็ก 
และเยาวชนเพื่อความปลอดภัย
ทางถนน 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม  ด้าน
วินัยจราจรให้แก่นักเรียนอยา่ง
ต่อเนื่อง 

โรงเรียนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,000   16,000 16,000 โรงเรียน 3  
แห่ง 

โรงเรียนและชุมชน
สามารถขับเคลื่อน
กิจกรรมใหเ้กิดชุมชน
ปลอดภัยทางถนน 

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆ 

สมาชิก  อปพร. / พนักงาน  
เจ้าหน้าท่ี  อบต.ดงมหาวัน
และประชาชนท่ัวไป                       

20,000   20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี อบต.มีความพร้อมใน
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัต่างๆ 

ส านักงาน
ปลัด 

9 โครงการสายตรวจประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีในการออกตรวจตรา
รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

สมาชิก  อปพร. / พนักงาน  
เจ้าหน้าท่ี  อบต.ดงมหาวัน
และประชาชนท่ัวไป                       

30,000   30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี อบต.มีความพร้อมใน
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัต่างๆ 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการจดัซื้อเครื่องยนต์ส าหรับ
เรือท้องแบน 

เพื่อใช้ส าหรับงานป้องกันภัย
ทางน้ า 

เครื่องยนต์แบบ outboard 
ส าหรับเรือท้องแบน 1 
เครื่องยนต ์                      

180,000   180,000 180,000 การช่วยงาน
ป้องกันภัยทาง
น้ ามีประสิทธิ 
ภาพเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 30 

งานป้องกันมีเรือยนต์
ส าหรับปฏิบัติงานทาง
น้ า 

ส านักงาน
ปลัด 

11 โครงการจดัซื้อเครื่องยนต์ส าหรับ
เรือหางยาว 

เพื่อใช้ส าหรับงานป้องกันภัย
ทางน้ า 

เครื่องยนต์แบบ outboard 
ส าหรับเรือท้องแบน 1 
เครื่องยนต ์                      

180,000   180,000 180,000 การช่วยงาน
ป้องกันภัยทาง
น้ ามีประสิทธิ 
ภาพเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 30 

งานป้องกันมีเรือยนต์
ส าหรับปฏิบัติงานทาง
น้ า 

ส านักงาน
ปลัด 

12 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

เพื่อให้อบรมให้ความรู้แก่
อาสาสมัครป้องกันไฟป่ามี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
ดียิ่งขึ้น 

อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
จ านวน 20 คน 

    20,000 
         
 
                              

(2558:20,000)     

  10,000 10,000 อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
จ านวน 20 คน 

อาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่ามีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.01 
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13 โครงการรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของเยาวชนเพื่อความปลอดภยั
ทางถนน 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรมด้าน
ความมีวินัยจราจรให้แก่
นักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลดง
มหาวัน จ านวน 166 คน 

16,000  16,000 16,000 ลดการเกิด
อุบัติเหตลุง ร้อย
ละ 20 

นักเรียนมีความรูด้้าน
วินัยจราจรและปฏิบัติ
ตามกฎอย่างเคร่งครดั 

ส่วน
การศึกษา/รร.
อนุบาลดงมหา
วัน 

14 โครงการอบรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลดง
มหาวัน จ านวน 166 คน 

14,500  14,500 14,500 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมพึง
พอใจร้อยละ80 

นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในการบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

ส่วนการ 
ศึกษา/รร.อนุ 
บาลดงมหาวัน 

รวม 596,500  581,500 581,500    

 4.6  แนวทางสง่เสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยา่งเปน็ระบบ  ปัญหาอาชญากรรมและการคา้มนษุย์ภายใต้การบริหารจัดการอยา่งบูรณาการและมปีระสิทธิภาพ 
  

ที ่ โครงกำร /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน 
   (ผลผลิตของโครงกำร) 2559   2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ 
     (บำท)   (บำท) (บำท)     
   1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลัง

แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
(ศพส.) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามโครงการของ ศพส.
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

อุดหนุน  ศพส.อ าเภอเวียง      
เชียงรุ้ง 

    30,000 
 
                                      

(2558:30,000)     

  30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี ส่งเสริมกิจกรรม
ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดและลดการ
แพร่ของยาเสพตดิได ้

ส านักงาน
ปลัด 

   2 โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  อบต.
ดงมหาวัน   
(ศปส.อบต.ดงมหาวัน) 

สนับสนุนโครงการของ ศปส.
ต าบลดงมหาวัน 

ทุกหมู่บ้านในต าบลดงมหา
วัน 

150,000 
 
 

(2558:100,000) 

  150,000 150,000 11 หมู่บ้าน สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ
ในพื้นที่ได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

  3 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิจังหวัดเชียงราย   

เพื่อหยุดยั้งและลดระดับการ
ขยายตัวของปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

อุดหนุนศูนย์อ านวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดเชียงราย  

10,000   10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี สามารถป้องกันแก้ไข
ปัญหาการแพร่ของยา
เสพติดได ้

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการอบรมเรื่องภัยยาเสพตดิ 
"การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในนักเรียน 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดและร่วม
รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

โรงเรียนในเขตต าบลดงมหา
วัน จ านวน 3 แห่ง 

58,800   58,800 58,800 ผู้เข้าอบรมมีความรู้
เข้าใจในปัญหายา
เสพติดมากขึ้นร้อย
ละ 30 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
เกี่ยวกบัยาเสพติดและ
ร่วมรณรงค์ป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.01 
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5 โครงการค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
ต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู่ใน
การสร้างความตระหนังและ
เข้าใจคุณค่าของตนเองและ
ผู้อื่นให้กับลูกเสือและยุว
กาชาด 

นักเรียนบ้านร่องหวาย ช้ัน
ประถมศึกษา 4-6 

12,200  12,200 12,200 ลูกเสือ-ยุว
กาชาดระดับป.
4-6 มสี่วนร่วม
ในกิจกรรม 
100% 

สามารถพัฒนาลูกเสือ-
ยุวกาชาดให้มีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ใน
การแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักงาน
ปลัด/รร.
ร่องหวาย 

รวม  261,000    261,000 261,000  
      

   4.7  แนวทางสง่เสริมสนบัสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั งทางดา้นรา่งกายและจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา 
    

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
  (ผลผลิตของโครงกำร) 2559   2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ 
    (บำท) (บำท) (บำท)     
  1 โครงการจดัซื้อเครื่องออกก าลัง

กาย หมู่ที่ 5 
1.เพื่อจัดหาอุปกรณ์ออกก าลัง
กาย                                                
2.เพื่อส่งเสรมิการออกก าลัง
กายของประชาชน 

อุปกรณ์ส าหรับออกก าลัง
กาย ส าหรับประชาชน  
หมู่ที่ 5 

25,000   10,000 10,000 ร้อยละ 20 ของ
ชุมชนมีกิจกรรม
ออกก าลังกาย 

เด็ก   เยาวชน   และ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  และ
เสรมิสร้างความ
สามัคคีในต าบล 

ส่วน
การศึกษา 

  2 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
นักเรียน   เยาวชนและประชาชน
ต าบลดงมหาวัน 

เพื่อจัดการแข่งขัน  และ
สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
นักเรียน  เยาวชน  และ
ประชาชนต าบลดงมหาวัน 

เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนต าบลดงมหาวัน 

150,000 
 
 

(2558:90,000) 

  150,000 150,000 11 หมู่บ้าน เด็ก   เยาวชน   และ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  และ
เสรมิสร้างความ
สามัคคีในต าบล 

ส่วน
การศึกษา 

 
 
 

 3 โครงการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปหันมาเล่นกีฬา 

สนับสนุนส านักงาน
คณะกรรมการกีฬาจังหวัด
เชียงราย 

7,000   7,000 7,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 600 
คน 

เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปหันมาเล่นกีฬา 

ส่วน
การศึกษา  

 
 

 รวม 182,000  167,000 167,000       

แบบ ผ.01 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
    

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
    ยุทธศำสตร์ที่    5    การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

    5.1  แนวทางสง่เสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น ้าเสยีในชุมชน  มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิน่ 

   ที ่ โครงกำร /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน   

(ผลผลิตของโครงกำร) 2559  2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ   
 (บำท)  (บำท) (บำท)    

1 โครงการเครือข่ายป่าชุมชน 
(พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 

เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาป่า
ชุมชนในเขตต าบล 

เครือข่ายป่าชุมชน 11 
หมู่บ้าน 

   20,000  
      

(2558:20,000) 

  20,000 20,000 ลดการเกิดไฟป่า
ได้ร้อยละ 60 

การดูแลป่าชุมชนและ
ป้องกันแนวไฟฟ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

  

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ภายใน
เขตต าบลดงมหาวัน 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ ภายใน
ต าบลดงมหาวันให้สวยงาม 

เส้นทางคมนาคม ในเขต
ต าบลให้มคีวามปลอดภัย   

    30,000                                       
 
 

(2558:30,000)     

  30,000 30,000 11 หมู่บ้าน ทัศนียภาพภายใน
ต าบลสวยงาม 

ส านักงาน
ปลัด 

  

3 โครงการรณรงค์และเพิ่มมลูค่า
ขยะ 

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคญัและประโยชน์ใน
การคัดแยกขยะ 

สามารถลดปริมาณขยะใน
พื้นที ่ และก่อให้เกดิรายได้
แก่ประชาชน 

50,000   50,000 50,000 11 หมู่บ้าน สามารถลดปริมาณ
ขยะ และสร้างรายได้
ให้กับประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ส านักงาน
ปลัด 

  

4 โครงการการบริหารจัดการขยะใน
พื้นที่ต าบลดงมหาวัน 

เพื่อบริหารจดัการเกี่ยวกับ
ขยะในพ้ืนท่ีให้ถูกวิธ ี

การบริหารจัดการขยะใน
พื้นที่ภายในต าบลดงมหาวัน
อย่างเป็นระบบ 

500,000   500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ด้านการจดัการ
ขยะเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 

มีการบรหิารจดัการ
ขยะที่ถูกวิธ ี

ส านักงาน
ปลัด/ 
ก่องช่าง 

  

รวม 600,000  600,000 600,000      

แบบ ผ.01 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

      
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

      ยุทธศำสตร์ที่   6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

       6.1  แนวทางสง่เสริมประชาธปิไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมสี่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่น 

                 
      

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน 
      (ผลผลิตของโครงกำร) 2559   2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ 
        (บำท) (บำท) (บำท)     
      1  โครงการสนบัสนุนการจัดท า

แผนชุมชน 
เพื่อให้ประชาชนมี
แนวความคิดในการพัฒนา
ต าบลด้วยตนเองโดยผา่น
กระบวนการจดัท าแผนชุมชน 

กรรมการหมู่บ้าน / 
ประชาชนท่ัวไป จ านวน 
100 คน 

    20,000 
 
                            

(2558:10,000) 

  20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมกิจกก
รมมีความรู้ดา้น
แผนชุมชนเพิ่ม
ร้อยละ 30 

ประชาชนมี
แนวความคิดในการ
พัฒนาหมู่บ้านด้วย
ตนเองตามแนวทาง
แผนชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

      

2  โครงการจดัท าแผนพัฒนาต าบล
ดงมหาวัน 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
ในการพัฒนาต าบล  (แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และ
แผนพัฒนาสามปี) 

จัดประชุมประชาคมทุก
ภาคส่วนจดัท าแผนพัฒนา
ต าบล   

    50,000 
 
                            

(2558:50,000) 

  50,000 50,000 11 หมู่บ้าน ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในแนว
ทางการจัดท า
แผนพัฒนาฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

      

แบบ ผ.01 
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3 โครงการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนและ
คณะกรรมการตดิตามฯ
คณะอนุกรรมการติดตามฯ มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพแผนพัฒนา 

คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

    10,000  
 
                           

(2558:10,000) 

  10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนและ
คณะกรรมการตดิตาม
ฯ คณะอนุกรรมการ
ติดตามฯมสี่วนร่วมใน
การติดตามตรวจสอบ
แผนพัฒนา 

ส านักงาน
ปลัด 

4  โครงการ อบต.ดงมหาวันสญัจร  เพื่อประชาสมัพันธ์กิจกรรม
ของอบต.และรับฟังข้อคิดเห็น
จากประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประชาชนในเขตต าบล   50,000 
 

(2558:30,000) 

  50,000 50,000 11  หมู่บ้าน ประชาชนสามารถรับ
ฟังและแสดงความ
คิดเห็นในการ
บริหารงานของ  อบต. 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการจดัการเลือกตั้งผู้บริหาร  
และสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณียุบ
สภา มีการเลือกตั้งใหม่และกรณี
อื่น ๆ 

เพื่อจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น กรณียุบสภา มีการ
เลือกตั้งใหม่และกรณีอื่น ๆ 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

    50,000 
 
                            

(2558:40,000) 

  50,000 50,000 11  หมู่บ้าน การเลือกตั้งผู้บรหิาร  
และสมาชิกสภา อบต. 
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการคนไทยใจอาสา เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนรวมกลุม่เป็น
เครือข่ายทางสังคมด าเนิน
กิจกรรมจติอาสาเพื่อสังคม 

เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ีได้รบัคัดเลือก 

    30,000 
 
                            

(2558:30,000) 

  30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนรวมกลุม่
ด าเนินกิจกรรมจติ
อาสาเพื่อพัฒนาสังคม 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชน
เข้มแข็ง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
เข้มแข็ง 
สามัคคีและน่าอยู ่

พัฒนาหมู่บ้านให้เป็น
หมู่บ้านต้นแบบ 

    20,000 
 
                            
(2558:20,000) 

  20,000 20,000 หมู่บ้านต้นแบบ   
1  หมู่บ้าน 

หมู่บ้านต้นแบบการ
พัฒนาด้านสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.01 



 

 

แผนพัฒนาสามปี อบต.ดงมหาวัน (พ.ศ. 2559 – 2561) - 52 - 

8 โครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง ระยะยั่งยืน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
ร่วมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง, โครงการบวร 
(บ้าน วัด โรงเรียน) และ
แนวทางยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศ 

หมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน 150,000   150,000 150,000 มีการน าหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนเข้าร่วม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
, โครงการบวร 
(บ้าน วัด โรงเรียน) 

ส านักงาน
ปลัด, ส่วน
การศึกษา 

รวม  380,000    380,000 380,000  
      

    
 

  
     6.2  เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในดา้นการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบคุคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและ    

        ประชาชนมีส่วนร่วม ทั งนี เพื่อการแก้ปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสทิธิภาพ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน 
(ผลผลิตของโครงกำร) 2559   2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ 

  (บำท) (บำท) (บำท)     
1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต.  
คณะผู้บริหาร  พนักงานฯ และผู้
มีส่วนเกี่ยวของในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร
ท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน 

สมาชิกสภา อบต.  คณะ
ผู้บริหาร พนักงานฯ และผู้
มีส่วนเกี่ยวของในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

300,000 
 
                          

(2558:300,000) 

  300,000 300,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 55  
คน 

ผู้เข้ารับศึกษาดูงาน
สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ชุมชนได ้

ส านัก 
งานปลัด 

2 โครงการวางผังเมืองชุมชน  และ
อบรมให้ความรู้ด้านการวางผัง
เมือง  

เพื่อให้การวางผังเมืองรวม
ชุมชนเป็นไปตามมาตรฐาน
การผังเมือง 

พื้นที่ต าบลดงมหาวันทุก
หมู่บ้าน 

  20,000 
 
                          

(2558:40,000) 

  20,000 20,000 11  หมู่บ้าน ต าบลดงมหาวันมีการวาง
ผังเมืองรวมชุมชนครบทุก
พื้นที ่

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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3  โครงการพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐาน
คุณธรรม  

 เพื่อส่งเสรมิด้านคณุธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากรท้องถิ่น  

คณะผู้บริหาร   พนักงาน  
พนักงานจ้าง   และสมาชิก
สภา อบต.   

  30,000 
 
                          

(2558:30,000) 

  30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมอบรม    
55  คน 

ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ
หลักคุณธรรมจริยธรรม
และปฏิบตัิตนในศลีธรรม
อันดี 

ส านัก 
งานปลัด 

4  โครงการจดัท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาสัมพันธ ์ 

 ประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมหาวัน  

จัดท าเอกสาร
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารจ านวน 1 ครั้ง 

  40,000 
 

(2558:35,000) 

  40,000 40,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
และอ านาจหนา้ที่ของ  
อบต. 

ส านัก 
งานปลัด 

5  โครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารสถานท่ี
กลางส าหรับเป็นศูนยร์วมข่าว
การจัดซื้อจดัจ้างของหน่วย
บริการราชการส่วนท้องถิ่น
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง   

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารสถานท่ีกลางส าหรับ
เป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยบริการ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
เวียงเชียงรุ้ง   

 อุดหนุนทต.บ้านเหล่า 
เพื่อสนับสนุนโครงการ
ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

  35,000                           
 
 

(2558:35,000) 

  35,000 35,000 1 ครั้ง/ป ี ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสาร
ด าเนินกิจกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ส านัก 
งานปลัด 

6 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีท้องถิ่น 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ท้องถิ่นให้แก่ประชาชนผู้เสีย
ภาษี ประจ าปี 2559 

 ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
พนักงานและพนักงานจ้าง
ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ 

  20,000 
 
                        

(2558:20,000) 

  20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนเข้าใจบทบาท
และหน้าท่ีในการช าระ
ภาษีให้แก่รัฐ 

กองคลัง 

7 โครงการจดัเก็บภาษีนอก
สถานที ่

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การบริการงานด้านช าระภาษี
แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประชาชนผู้ที่ต้องช าระ
ภาษีทุกหมู่บ้านในเขต
ต าบล 

  10,000 
                          

(2558:10,000) 

  10,000 10,000 มียอดช าระภาษี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการบริการช าระ
ภาษี 

กองคลัง 

8 เงินเดือน ค่าครองชีพ ค่าจ้าง 
เงินเพิ่มประจ าต าแหน่ง และเงิน
สวัสดิการต่าง ๆ  

เพื่อเป็นเงินเดือน เงิน
สวัสดิการส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน
แก่อบต.ดงมหาวัน 

พนักงาน พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างประจ า คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น จ านวน 54 คน 

9,000,000  9,000,000 9,000,000 ผู้ปฏิบัติงานพึง
พอใจร้อยละ 
70 

ผู้ปฏิบัตเิงินเดือน เงิน
สวัสดิการส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานแก่อบต.ดง
มหาวัน 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
คลัง/กอง
ช่าง/ส่วน
การศึกษา 

แบบ ผ.01 
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9 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อด าเนินการปรับข้อมลู
และการเปลีย่นแปลงเกี่ยวกับ
ที่ดินในแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน เพื่อให้
แผนที่ภาษีมีความถูก 

การจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินต าบลดง
มหาวัน 

  50,000 
 
                          

(2558:50,000) 

  50,000 50,000 11 หมู่บ้าน อบต.มีข้อมูลด้านภาษมีี
ความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพการจดัเก็บ
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

10 โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการ
สร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

เพื่อสร้างพลเมืองที่พึง
ประสงคต์่อการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย 

ประชาชนต าบลดงมหาวัน 30,000   30,000 30,000 ประชาชนผู้เข้า
อบรมมีความรู้
ตามหลัก
ประชาธิปไตย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 

สร้างพลเมืองที่พึงประสงค์
ต่อการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 

ส านัก 
งานปลัด 

11 ค่ารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อรังวัดที่สาธารณประโยชน์
ที่อยู่ในความรับผดิชอบของ
ต าบลดงมหาวัน 

พื้นที่สาธารณประโยชน์ใน
พื้นที่ต าบลดงมหาวัน 

20,000  20,000 20,000 พื้นที่
สาธารณประโยช
น์ต าบลดงมหา
วัน 

การรักษาที่สาธารณะ
ประโยชนไ์ม่ให้ถูกบุกรุก 

กองช่าง 

รวม 
9,555,000   9,555,000 9,555,000 

      

 6.3   พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน 
(ผลผลิตของโครงกำร) 2559   2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ 

  (บำท) (บำท) (บำท)     
1 โครงการปรับปรุงอินเทอร์เนต็

ต าบล 
เพื่อให้ประชาชนไดร้ับการ
บริการในการรับ-ส่งข้อมูล
ข่าวสาร  

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิ 
ภาพอินเตอรเ์น็ตต าบล             

20,000   20,000 20,000 1  แห่ง ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆไดม้าก
ขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด 

2 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในส านักงาน อบต.ดงมหา
วัน 

เพื่อเสรมิความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิภายใน
ส านักงานอบต. 

50,000  20,000 20,000 ลดปัญหา
อาชญากรรม
ลงร้อยละ 10 

เสรมิความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.01 
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3 โครงการจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

เพื่อใช้ในงานด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมหาวันและ
กิจกรรมอื่นๆของ อบต. 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊คบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง 

18,000   18,000 18,000 1 เครื่อง อบต. มีคอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้กิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ส่วนการ 
ศึกษา 

4 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ท่ีจ าเป็น    
ส าหรับการปฏิบตัิงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ
เอนกประสงค์  เครื่องเสยีง 
เครื่องขยายเสียง วิทยุ
สื่อสาร  ฯลฯ 

150,000   150,000 100,000 ครุภณัฑ์พร้อม
ใช้งานท่ีมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
30 

การบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว 

ส าน างาน
ปลัด/กอง
คลัง/กอง
ช่าง/ส่วน
การศึกษาฯ 

5 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง   เพื่อให้การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและ
พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อสายยางดับเพลิง  
หัวฉีดน้ าดับเพลิง  ท่อดูด
น้ าเข้ารถดับเพลิงพร้อม
กะโหลกกรองผง  ข้อต่อ
ท่อดูดน้ า 

50,000   20,000 20,000 ชุดสายยาง
ดับเพลิง  1  
ชุด 

อบต.ดงมหาวันมีอุปกรณ์
ดับเพลิง พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านกั 
งานปลัด   

6 โครงการจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศ   

เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
งานป้องกัน ส าหรับบริการ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ 

เครื่องปรับอากาศจ านวน 
1 เครื่อง ขนาด 18,000 
บีทียู 

25,000   25,000 25,000 เครื่องปรับ 
อากาศจ านวน 
1 เครื่อง 

อบต.ดงมหาวันมีอุปกรณ์
ดับเพลิง พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก 
งานปลัด   

7 โครงการปรับปรุงระบบสื่อสาร
ทางวิทยุ 

เพื่อปรับปรุงระบบสื่อสารให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงระบบสื่อสารทาง
วิทยุ ของอบต.ดงมหาวัน 

50,000  10,000 10,000 ระบบสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
30 

องค์การบริหารส่วนต าบล
ดงมหาวันมีประสิทธิภาพ
ในระบบสื่อสารเพิม่ขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด   

8 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน 

ทรัพย์สินของอบต.ดงมหา
วัน 

200,000  200,000 200,000 ทรัพย์สินมี
ประสิทธิภาพ
ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

อบต.ดงมหาวันมีอุปกรณ์
ดับเพลิง พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
คลัง/กอง
ช่าง/ส่วน
การศึกษา 

แบบ ผ.01 
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9 ค่าวัสดสุ าหรับปฏิบัติงาน เพื่อจัดหาวัสดุส าหรับ
ปฏิบัติงานภายในอบต.ดง
มหาวัน 

วัสดุส าหรับปฏิบัติงานของ
อบต.ดงมหาวัน 

450,000  450,000 450,000 ผู้ปฏิบัติงาน
พึงพอใจร้อย
ละ 70 

อบต.ดงมหาวันมีอุปกรณ์
พร้อมส าหรับปฏิบตัิงาน 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
คลัง/กอง
ช่าง/ส่วน
การศึกษา 

10 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อส าหรับจ่ายค่า
สาธารณูปโภคที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบตัิงาน 

ค่าสาธารณูปโภคตา่ง ๆ 270,000  270,000 270,000 ผู้ปฏิบัติงาน
พึงพอใจร้อย
ละ 70 

อบต.ดงมหาวันสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
คลัง/กอง
ช่าง/ส่วน
การศึกษา 

11 ค่าใช้สอยส าหรับปฏิบตัิงาน เพื่อส าหรับจ่ายเป็นคา่ใช้สอย
ต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าใช้สอยส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

450,000 
 
 

 450,000 450,000 ผู้ปฏิบัติงาน
พึงพอใจร้อย
ละ 70 

อบต.ดงมหาวันสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
คลัง/กอง
ช่าง/ส่วน
การศึกษา 

รวม 1,733,000 
 

1,633,000 1,633,000 
      

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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บัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน  อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงรำย 

 ยุทธศำสตร์ 1  ด้ำนกำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง  สำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  และระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน 

 1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง  ทางระบายน ้า  สะพาน  ที่จอดรถ  ตลอดจนการจัดท้าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มคีวามชัดเจนเพื่ออ้านวยความสะดวกในการสัญจร  และการรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ล ำ 
ดับที่ 

โครงกำร 
งบประมำณ หน่วยงำน 

2559 2560 2561 รวม รับผิดชอบ 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)   

1 โครงการปรับปรุงเสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายบา้นป่าเลา หมู่ 
3 ถึง บ้านสันไทรงาม หมู่ 5 

8,400,000 - - 8,400,000 อบจ.เชียงราย 

รวม 8,400,000 - - 8,400,000 
  

        1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้างพื นฐานท่ีจ้าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล ำ 
ดับที่ 

โครงกำร 
งบประมำณ หน่วยงำน 

2559 2560 2561 รวม รับผิดชอบ 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)   

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเขตชุมชนเวียงค าฟ้า  5,500,000 -  -   5,500,000 ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

2 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งน้ ากก  ม.8   20,000,000   20,000,000  -  40,000,000 กรมทรัพยากรน้ าฯ ,หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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3 โครงการเสรมิคันพนังกั้นน้ ากก ต.ดงมหาวัน ม. 6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10  2,000,000  - -  2,000,000  กรมทรัพยากรน้ าฯ ,หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

รวม 27,500,000 20,000,000 - 47,500,000  

ยุทธศำสตร ์2   กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว 

         2.3 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทาน  หรือการพัฒนาแหล่งน ้า และระบบบริหารจัดการน ้า  เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางดา้นการเกษตร  และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ  

          การขยายพันธ์ุสตัว์ที่ขาดแคลนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ล ำ 
ดับที่ 

โครงกำร 
งบประมำณ หน่วยงำน 

2559 2560 2561 รวม รับผิดชอบ 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)   

1 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองสามแสน 5,000,000 - - 5,000,000 อบจ.เชียงราย 

2 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นร่องมะเกี๋ยง 2,000,000   2,000,000  

3 โครงการขุดลอกหนองสลาป (หนองน้ าหน้าวัด) หมู่ที่ 2 2,000,000 - - 2,000,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4 โครงการขุดลอกหนองสถานน้อย หมู่ที่ 2 900,000 - - 900,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5 โครงการขุดลอกร่องมะเกี๋ยง  หมูท่ี่ 1 ถึงหนองหัวทุ่ง - - 1,500,000 1,500,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

6 โครงการขุดลอกหนองบัวหลม่ หมทูี่ 2 - - 1,500,000 1,500,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

7 โครงการขุดลอกคลองสามแสน  หมู่ที่ 2 - 3,000,000 3,000,000 6,000,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

แบบ ผ.02 
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8 โครงการขุดลอกหนองคอกช้าง หมู่ที่ 2 2,000,000 2,500,000 2,000,000 6,500,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

9 โครงการขุดลอกหนองมะนะ หมู่ที ่2 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

10 โครงการขุดลอกร่องมะเกี๋ยง  ถึงหนองผาแดง หมู่ที่ 2 - 2,500,000 1,700,000 4,200,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

11 โครงการขุดลอกล าน้ าแม่เผื่อตลอดแนว  หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 2 - 2,500,000 3,300,000 5,800,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

12 โครงการขุดลอกคลองร่องหวาย หมู่ที่ 3 - 2,500,000 3,300,000 5,800,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

13 โครงการขุดลอกหนองประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 3 - 2,000,000 2,000,000 4,000,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

14 โครงการขุดลอกหนองร่องมะเกีย๋ง ถึง ร่องแหย่ง  หมู่ที่ 5 - 500,000 - 500,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

15 โครงการเสรมิคันพนังน้ ากก (เสรมิความกว้าง + ความสูง) ตลอดแนว  
จากหมู่ที่ 5 จนถึง หมู่ที่ 10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

16 โครงการขุดลอกหนองร่องพระเจ้า หมู่ที่ 6 - - 1,300,000 1,300,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

17 โครงการขุดลอกหนองป่าสัก  หมู่ที ่6 - - 1,300,000 1,300,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

18 โครงการขุดลอกหนองป่าไคร้น้อย หมู่ที่ 6  1,000,000 1,000,000 2,000,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

19 โครงการขุดลอกหนองหลม่ หมูที่ 7 700,000 - - 700,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

แบบ ผ.02 
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20 โครงการขุดลอกร่องตะเคียนหลวง หมู่ที่ 7 - 1,000,000 1,000,000 2,000,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

21 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า นานายบรรลุ ถึง หนองแคห่าง  และหนอง
แคห่าง  ถึงพื้นที่  หมู่ที่ 9 

- - 500,000 500,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

22 โครงการขุดลอกหนองต้นงิ้วใหญ ่หมู่ที่ 8  2,800,000 2,800,000 5,600,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

23 โครงการขุดลอกหนองต้นหัด หมูท่ี่ 8 - 3,200,000 - 3,200,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

24 โครงการขุดลอกหนองตุ้ม ถึง หนองแบน ลงไปหาร่องกลอย หมู่ที่ 9 - 2,000,000 - 2,000,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

25 โครงการขุดลอกหนองตะเคียน  หมู่ที่ 10 - - 1,000,000 1,000,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

26 โครงการขุดลอกคลองร่องหวายตลอดแนว หมู่ที่ 11 และ หมู่ที่ 2 - 1,000,000 1,000,000 2,000,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

27 โครงการเสรมิคันพนังกั้นน้ าเผื่อตลอดแนว หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 2 500,000 500,000 500,000 1,500,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

28 โครงการขุดลอกล าห้วยหนองห้วยทุ่ง หมู่ที่ 12 1,000,000 - 1,000,000 2,000,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

29 โครงการขุดลอกหนองบอน หมู่ที่ 12 500,000 500,000 - 1,000,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

30 โครงการขุดลอกหนองป่าไคร้ใหญ ่ หมู่ที่ 6 - 800,000 - 800,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

31 โครงการขุดลอกหนองป่าซาง หมู่ที่ 6  1,000,000  1,000,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

32 โครงการขุดลอกหนองฮาวหิน  หมู่ที่ 6 - 1,100,000 - 1,100,000 นพค.35 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

แบบ ผ.02 
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33 โครงการขุดลอกหนองประปา หมูท่ี่ 5  2,000,000  2,000,000 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

34 โครงการขุดลอกหนองม่วง หมู่ที่ 7  2,000,000  2,000,000 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

รวม 16,600,000 36,400,000 31,700,000 84,700,000  

 
ยุทธศำสตร ์ 4   กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 
4.5  แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน  งานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย  งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  การรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 
       ของประชาชนตลอดจนการให้ความส้าคญักับระบบเตือนภัยทีเ่กิดจากภยัธรรมชาติและภัยพิบตัิในท้องถิ่น 

ล ำ 
ดับที่ 

โครงกำร 
งบประมำณ หน่วยงำน 

2559 2560 2561 รวม รับผิดชอบ 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)   

1 โครงการติดกล้องวงจรปดิในจุดเสีย่งต าบลดงมหาวัน 938,000 - - 938,000 กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

 4.7 แนวทางส่งเสรมิสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั งทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา 

ล ำ 
ดับที่ 

โครงกำร 
งบประมำณ หน่วยงำน 

2559 2560 2561 รวม รับผิดชอบ 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)   

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬาต าบลดงมหาวัน - 3,000,000 - 3,000,000 กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

รวม - 3,000,000 - 3,000,000   

         แบบ ผ.02 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวนั (พ.ศ. 2559 – 2561) 

         

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม  3  ปี 

จ ำ 
นวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ  
(บำท) 

จ ำ 
นวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ  
(บำท) 

จ ำ 
นวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ  
(บำท) 

จ ำ 
นวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ  
(บำท) 

ยุทธศำสตร์ที ่  1    ด้ำนกำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง  สำธำรณูปโภค  
สำธำรณูปกำร  และระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอื่นๆ ที่จ ำเป็นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

        

1.1  แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง  ทางระบายน้ า  สะพาน  
ที่จอดรถ  ตลอดจนการจดัท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มคีวามชัดเจนเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการสัญจร  และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

21 2,133,000 
 

21 2,026,000 
 

21 1,966,000 
 

63 6,125,000 
 

1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐานท่ี
จ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12 2,818,200 12 1,048,200 12 1,048,200 36 4,914,600 
 

รวม 34 4,951,200 
 

34 3,074,200 
 

34 3,014,200 
 

102 11,039,600 
 

ยุทธศำสตร์ที ่  2   กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ และกำรท่องเท่ียว         

2.1 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ   ในการด าเนินชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพยีง   เกษตรอินทรี  
เพื่อให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

4 110,000  4 110,000  4 110,000   16 330,000  

แบบ ผ.03 
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2.2  การพัฒนาระบบชลประทานหรือการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหาร
จัดการน้ า  เพื่อสนับสนุนผลผลติทางด้านการเกษตร  การปลูกพืชเศรษฐกิจ  
การขยายพันธ์ุพืชและพันธุส์ัตว์ที่ขาดแคลน 

10  350,000 10 300,000  10 300,000  27  950,000 

2.3  ส่งเสรมิการสร้างงานและอาชีพให้แก่ประชาชน  กลุ่มแรงงานนอก
ระบบ  กลุ่มผู้ไม่มีงานท า  กลุ่มผู้สงูอายุและผู้พิการทั้งในภาคเกษตรกรรม  
ภาคอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ ์(OTOP)  ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด 

8 1,284,200 8 1,130,000 8 1,130,000 24 3,544,200 
 

รวม 22 1,744,200 
 

22 1,540,000 
 

22 1,540,000 
 

66 4,824,200 
 

ยุทธศำสตร์ที ่  3   กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย ์
 

        

3.1 ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคณุภาพและตามเกณฑม์าตรฐาน 
 

 5  284,000 5  284,000  5  284,000  15 852,000 
 

3.2 สนับสนุนการเรียนรู้คูคุ่ณธรรม  ร่วมกับสถานบันทางศาสนา  รวมทั้ง
ส่งเสริมการศึกษาที่ค านึงถึงภูมิปญัญาท้องถิ่น  วัฒนธรรมทางด้านภาษา  
และการแต่งกายลา้นนา 
 
 
 
 
 

 4  120,000  4  120,000 4   120,000 6   360,000 

รวม 9 404,000 9 404,000 9 404,000 27 1,212,000 

แบบ ผ.03 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

                

4.1  ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข  การอนามัย
ครอบครัว  การรักษาพยาบาล  การแพทย์ทางเลือก   การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและไมต่ิดต่อใหม้ีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุก
ภาคีเครือข่าย 

 7 330,000  7  330,000  7  330,000  21  990,000 

4.2  ส่งเสรมิและสนับสนุนการศาสนา  การอนุรักษ์สบืสานวัฒนธรรมล้านนา   
จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

 28  934,000  28   934,000  28   934,000  81 2,802,000  

4.3  ส่งเสรมิและสนับสนุนงานดา้นสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห ์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตร ี เยาวชน  ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

 8  310,000  8   310,000 8    310,000  24 930,000  

4.4  ส่งเสรมิและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  ตลอดจนให้ความส าคญั
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับอาหารเสริมนม  และอาหารกลางวันอย่าง
ครบถ้วน  และเป็นธรรม 

5   3,504,280  5  3,504,280 5   3,504,280  15  10,512,840 

4.5  ส่งเสรมิและพัฒนาการจดัระเบียบชุมชน  งานด้านรักษาความสงบ
เรียบร้อย  งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน  ตลอดจนการให้ความส าคัญกับ
ระบบเตือนภัยที่เกดิจากภยัธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 

 14  596,500 14   581,500 14   581,500  42  1,759,500 

4.6 ส่งเสริมและสนบัสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิอยา่งเป็น
ระบบ  ปัญหาอาชญากรรมและการค้ามนุษยภ์ายใต้การบริหารจดัการอย่าง
บูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

5   261,000  5   261,000 5    261,000 15   783,000 

4.7 สง่เสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  การสร้างสวนสาธารณะ  
สวนสุขภาพและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

 3  182,000  3  167,000  3  167,000  3 516,000 

รวม  70 6,117,780  70   6,087,780  70  6,087,780   210 19,505,340 

แบบ ผ.03 
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ยุทธศำสตร์ที ่   5    กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้มให้
ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 

        

5.1  ส่งเสรมิการจัดการสิ่งแวดลอ้ม  ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกลู  น้ าเสยีในชุมชน  
มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น 

4 600,000 4 600,000 4 600,000 12 1,800,000 

รวม 4 600,000 4 600,000 4 600,000 12 1,800,000 

ยุทธศำสตร์ที ่  6   กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
 

        

6.1  ส่งเสรมิประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรภีาพของประชาชน 
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

8 380,000 8 380,000 8 380,000 24 1,140,000 

6.2  เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมสีว่นร่วม ทั้งนี้เพื่อการแก้ปัญหาของ
ประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

11 9,555,000 11 9,555,000 11 9,555,000 27 28,665,000 

6.3   พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

11 1,733,000 11 1,633,000 11 1,633,000 11 4,999,000 

รวม 30 11,668,000 30 11,598,000 30 11,568,000 90 34,804,000 

รวมทั้งสิ้น 168 25,485,180 
  

168 23,303,980 
  

168 23,243,980 
  

504 72,033,140 
  

แบบ ผ.03 



 

 

แผนพัฒนาสามปี อบต.ดงมหาวัน (พ.ศ. 2559 – 2561) - 66 - 

ส่วนที่ 4 
แนวทำงกำรติดตำมแผนประเมินผล 

 

 
4.1  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ทั้งนี้หลังจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่อนุมัติแล้วจาก
สภาท้องถิ่น  จะต้องแจ้งไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   อ าเภอ   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กัน  ภายในสิบห้าวันที่ประกาศใช้  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

หลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันจะต้องน าแผนพัฒนา
สามปีนี้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม    รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนด  ไว้ในแผนพัฒนาสามปี   

 
การติดตามและประเมินผล 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันได้แต่งตั้ง  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     เพ่ือด าเนินการติดตามประเมินผลการน าแผนพัฒนา และ
แผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆ  ว่ามีความคืบหน้ามากน้อย
เพียงใด และมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร  โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนอาจแต่งตั้งคณะท างานขึ้นมา
ช่วยเหลือเพ่ือติดตามประเมินผลก็ได้  ทั้งนี้เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วในการท างาน  
 

  วิธีการติดตามและประเมินผล 
     1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  ก าหนดรูปแบบวิธีการ  ระยะเวลา
รายงานผลอย่างต่อเนื่อง  ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการก ากับติดตามโครงการ  และประเมินจากส่งที่
ได้จากการด าเนินโครงการ (ผลผลิต ) และประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์) หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ตลอดจนผลกระทบของโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  โดยด าเนินการดังนี้ 
 2.  ท าการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รายไตรมาสในปีงบประมาณ    เพ่ือทราบ
ความพร้อม  ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้บริหารให้ทราบ 

3. ท าการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงงานภาพรวมที่ได้ด าเนินการเสร็จแล้วใน    สิ้น
ปีงบประมาณ  1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาถึงผลผลิต  และผลลัพธ์  ว่าเหมาะสมคุ้มกับงบประมาณ  ตรงตาม
ระยะเวลาและบรรลุ  ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไรหรือไม่  
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การรายงานผล 
  โดยรายงานผลในรูปเอกสารเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา
ท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้โดยติด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
 
หน่วยงำนรับผิดชอบในกำรประสำนน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ  
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดงานปลัดอบต. 
 
หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสำมปี  
 1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน  
 2. ส านักงานปลัดอบต. 
 3. กองคลัง  
 4. กองช่าง  
 5. ส่วนการศึกษา  
 
4.2  ระเบียบ วิธีในกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล  
 ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนา
เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง (ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนบท้ายเอกสาร)  
 

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลหน่วยงาน 
1. เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

เป็นการประเมินความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ 
น านโยบายไปปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในนโยบาย  โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วนคือ ผล
ในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอและมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการด าเนินงานประจ าปี
สัมฤทธิผลรวมถึงการด าเนินงานที่มุ่งบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว  

2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ 
4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 
5. เกณฑ์การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม 
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เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลโครงการ 
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า 

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน  
การประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ  
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปใน 

การด าเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการ
จัดการและเวลาที่ใช้ไปในการด าเนินงาน  

3. เกณฑ์ประสิทธิผล 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน  

โดยดูจากผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
4. เกณฑ์ผลกระทบ 

เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและ 
หน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีที่มุ่งหวัง และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง ซึ่งอาจ
เป็นผลกระทบด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง 

กับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความ
ต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถนด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่  

6. เกณฑ์ความยั่งยืน 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาทีสืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่า

สามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ 
นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม 
เป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบ 

จากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม 
ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่า
เทียมกัน  

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ 
เป็นเกณฑ์ท่ีส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่า การด าเนินโครง 

การจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน 
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1. ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตำมและประเมินผล  
 ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในปัจจุบันเรียกว่า "แผน
ยุทธศำสตร์" จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ได้โดยจะปรากฏในรูปแบบ
ของรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง "หน่วยติดตำมและประเมินผล" หรือ 
M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งได้แก่ "องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด " ที่จะเป็นศูนย์กลาง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดนอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็น  "ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า" (Early 
Warning System) ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้เพียงใด การด าเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้ผลบรรลุผลได้ในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต  

2. องค์ประกอบของระบบกำรติดตำมและประเมินผล  
 ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ  3 
ส่วนหลัก คือ ส่วนของปัจจัยนาเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการ
ประเมินผลผลลัพธ์ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้  
 2.1 ส่วนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง "มี" เพ่ือน าเข้าสู่
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้ถูก
ประเมินและเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วจะถูกส่งเข้าสู่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็น หน่วยติดตามและประเมินผล (M&E UNIT) เพ่ือเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดยบทบาทของ M&E UNIT ต่อปัจจัยน าเข้าก็คือ การเป็นผู้วิเคราะห์
แผนยุทธศาสตร์ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้ง
นี้ ได้แก่ แบบรำยงำนแบบที่ 1 แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นกำรทบทวนว่ำกำรจัดท ำแผนได้ใช้กระบวนกำรครบทุกขั้นตอนหรืออย่ำงไร  
 2.2 ส่วนของบกระบวนกำรติดตำม (Process) คือ ช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้
ก าหนดเป็นการติดตามรายไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) 
ไตรมาสที ่3 (เมษายน-มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าว 
เป็นการติดตามผลขั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นหน่วยในการประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ท าให้
ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วง
ของแผนยังสามารถเป็น "สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า" (Early Warning System) ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้
ก าหนดไว้สามารถไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  
 เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถนา
ไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่  M&E UNIT หรือองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนี้โดยการติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานได้แก่ แบบรำยงำนที่ 2 แบบ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสามปี  
 2.3 ส่วนของกำรประเมินผลลัพธ์ (Output, Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูก
เรียกว่า "การประเมินแผนยุทธศาสตร์" ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่



 

 

แผนพัฒนาสามปี อบต.ดงมหาวัน (พ.ศ. 2559 – 2561) - 70 - 

ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตาม
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่ M&E UNIT ระดับจังหวัด เพ่ือเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ
เป็นประโยชน์สาหรับบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรำยงำนแบบที่ 3/1 
แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ โดยมีเนื้อหำที่ส ำคัญในกำรประเมินได้แก่ ควำมพึง
พอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม  (ผลจำกแบบ
รำยงำนแบบที่ 3/2) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ และกำร
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจำกแบบรำยงำนแบบท่ี 3/3)  
 
กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและ
ประเมินผล โดยค านึงถึงความเหมาะสม ทั้งนี้ควรก าหนดห้วงเวลาในการติดตามระหว่างการจัดท า แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และประเมินผลการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จในแต่ละปี
ควรจะมีการติดตามการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติประกาศใช้และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
ตารางแสดงปฏิทินในการติดตามและประเมินผลแผน 

                                     
เดือน   

  กิจกรรม 

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

ติดตามประเมินผลไตรมาสที่ 1             
ติดตามประเมินผลไตรมาสที่ 2             
ติดตามประเมินผลไตรมาสที่ 3             
ติดตามประเมินผลไตรมาสที่ 4             
สรุปผลการติดตามให้แก่ผู้บริหาร 
อบต.และเสนอ สภา อบต.ดงมหา
วัน  

            

ประกาศให้ประชาชนทราบ             
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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน 

เร่ือง  ประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) 
---------------------------------------------- 

 

  อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 17 ประกอบกับมติในการประชุมสภาองค์บริหารส่วนต าบลดงมหาวัน  สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕๕8 เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  ๒๕๕8  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดงมหาวัน จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันต่อไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8 

 
          ก่องค า  นัยติ๊บ 

  
 (นายก๋องค า  นัยติ๊บ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
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ค ำน ำ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๖ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี เพ่ือก าหนดกรอบ
ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด และนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน                    
ได้รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในต าบล ซึ่งได้จากการจัดประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมต าบล   และข้อมูล
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง น ามาจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕๖1)  โดยผ่านการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน  เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมหาวัน 

องค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ลด ง มหา วั น  ห วั ง เ ป็ น อย่ า ง ยิ่ ง ว่ า แ ผน พั ฒนา ส าม ปี                            
(พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕๖1) ฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน ต่อไป 
 
  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
26  มิถุนายน  2558 
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        แผนพัฒนาสามปี 
                      (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวเิคราะหน์โยบายและแผน 
ส านกังานปลดัอบต. 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลดงมหาวนั 
อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้  จงัหวดัเชยีงราย 
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   ภาคผนวก 
   ก  รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ข  การประเมินคุณภาพของแผน 

ค  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
       (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก 
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รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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ข 
 

การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน์ (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) 

รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการ... 
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-๒- 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี ๑๐ ๑๐ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพืน้ฐาน (๓) (๓) 
สถานที่ท่องเท่ียว เปน็ต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลกัษณะคลา้ยกัน (๓) (๓) 
- การส ารวจและจดัเก็บข้อมูลเพือ่การจดัท าแผนพัฒนาและ/หรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (เพื่อดูการด าเนนิงานใน 
แต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

(๒) (๒) 

ของแผนพัฒนามากนอ้ยเพียงใด)   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมลูที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและ
ความต้องการ 

๒๕ ๒๕ 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ ๔ 
      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒) (๒) 
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒) (๒) 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรนุแรงของปญัหา   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลสงัคม ๕ ๕ 
      - ครอบคลุมการวิเคราะหข้์อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น (๓) (๓) 
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่ส าคัญของ อปท. 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรนุแรงของปญัหา 

(๒) (๒) 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวิเคราะหข้์อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดลอ้มท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคลอ้งกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปจัจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 
๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 
๕ 
(๓) 
(๒) 
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-๓- 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพืน้ที่โดย
ชี้ให้เห็นขนาดและความรนุแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

๖ 
(๒) 

        - มีการระบุปญัหาหรือความต้องการในเชิงพืน้ที่หรือ (๒) (๒) 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเปน็ส่วนประกอบในการจัดท า (๒) (๒) 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร์      ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที ่อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงใน

อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 

๕ ๕ 

       - จุดเนน้และส่ิงท่ีต้องการจะเปน็ สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที ่ (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๕ 
       - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพือ่น าไปสู่การบรรลวุิสัยทัศน์ (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๒) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ • มีความชัดเจน สอดคลอ้งกบัวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐ ๑๐ 
 พื้นที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๔) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกนัและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคลอ้งกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวดั และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคลอ้งและสนับสนนุประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความชัดเจนเปน็รปูธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะบรรลุ
อะไรในชว่ง  ๔  ป ี

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 
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-๔- 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็น  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวช้ีวัด 
       - มีความชัดเจนสอดคลอ้งกับเป้าประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์
ตามเป้าประสงค์ 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

       - สามารถวดัได้ในเชิงปรมิาณและคณุภาพ (๔) (๔) 
๓.๕ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหนา้ในแต่ละป ี
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ท าได้ทั้งด้านปริมาณ
งาน  งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเปา้ประสงค์ของแตล่ะประเด็น
ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกบัลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 

๑๐ ๑๐ 

      - กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกนัและมี
การบูรณาการกนัในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ 
และยุทธศาสตร ์

(๕) (๕) 

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพือ่น าไปสู่
การก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕) (๕) 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

๑๕ 
(๘) 

      - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๒) (๒) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
      - การจดัล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
• โครงการสอดคลอ้งและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์      

(๗) (๗) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อยา่งชัดเจน
และน าไปสู้ผลส าเรจ็ของเป้าประสงค์ 

(๓) (๓) 

- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ป ี(ในภาพรวมของแผน) (๒) (๒) 
       - มีรูปแผนที่ก าหนดบริเวณด าเนนิการตามโครงการพัฒนา (๒) (๒) 

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 

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

 

 


