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ค าน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  กําหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือเป็นการ
กําหนดทิศทางและเปูาหมายในการพัฒนาท๎องถิ่นของแตํละท๎องถิ่น  โดยได๎จัดทําให๎สอดคล๎องกับสภาพป๎ญหา
ความต๎องการของประชาชนและศักยภาพของท๎องถิ่นและสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อําเภอและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวน
ตําบลดงมหาวัน  
  เพ่ือให๎การดําเนินการให๎เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  จึงต๎องจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติและเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับงบประมาณ
รายจํายประจําปี  กลําวคือองค์การบริหารสํวนตําบลใช๎การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํา
งบประมาณรายจํายประจําปี  พร๎อมที่จะนําไปสูํการปฏิบัติและสามารถใช๎ในการประสานแผนการพัฒนา
ท๎องถิ่นได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู๎บริหารหวังที่จะทําให๎เกิดการพัฒนาใน
ท๎องถิ่น 
  องค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน  จึงหวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60 – 
๒๕๖2)  องค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารสํวนตําบลที่
มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริงตํอไป 
 

        องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
30 พฤษภาคม  2559   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕62) 
---------------------------------------------- 

 

  อาศัยอํานาจตามความแหํงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข๎อ 17 ประกอบกับมติในการประชุมสภาองค์บริหารสํวนตําบลดงมหาวัน  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๕9 เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  ๒๕๕9  

องค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน จึงประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60 - ๒๕62) เพ่ือ
ใช๎เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวันตํอไป  

จึงประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9 

 
 

                                   ก๋องคํา    นัยติ๊บ  
 (นายก๋องคํา  นัยติ๊บ) 

นายกองค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

     ส่วนที่  ๑ 
   บทน า 

 
 

      ๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
      ๑.๒  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี
      ๑.๓  ขั้นตอนในการจดัท าแผนพัฒนาสามป ี
       ๑.๔  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 
 
 
 
 

 

 
 

 



  ส่วนท่ี ๑ 
บทน า 

 

 องค์ประกอบ ประกอบด๎วย ลักษณะของแผนพัฒนาสามปีวัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ขั้นตอนใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี และประโยชน์ของการจดัทําแผนพัฒนาสามปี โดยนําเสนอ ดังนี้ 
 

๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

ไปสูํการปฏิบัติ  ซ่ึงกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาภายใต๎ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา  ดังนั้น  ในการกําหนดโครงการและกิจกรรมให๎คํานึงถึงความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติ  สถานะทางการ
คลังและความจําเป็นเรํงดํวนที่มีผลกระทบตํอความเป็นอยูํของประชาชน ทั้งนี้ เพ่ือให๎แผนพัฒนาสามปีเป็น
กรอบในการจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปีที่ใกล๎เคียงความเป็นจริง   โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมในปี
แรกของแผนพัฒนาสามปี  อาจแยกประเภทของโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีออกเป็นอยําง
น๎อย  ๓  ประเภท  

(๑)  โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการเอง  
(๒)  โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอุดหนุนให๎หนํวยงานอ่ืนดําเนินการ 
(๓)  โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานอ่ืน 

 

 ดังนั้น  เมื่อองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับแจ๎งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัดและหรือขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือ
กรณีได๎รับแจ๎งวําให๎ใช๎ฉบับเดิม  ให๎นํามาเป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี โดยยึดหลัก  “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  เป็นแนวทางปฏิบัติควบคูํกับการพัฒนาที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  
เชื่อมโยงทุกมิติทั้งตัวคน  สังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล๎อมและการเมือง  อยําง “มีเหตุผล”  ใช๎หลัก  “ความ
พอประมาณ”  โดยมีการเตรียม  “ระบบภูมิคุ๎มกัน”  และนําทุนที่มีศักยภาพในท๎องถิ่นมาใช๎ประโยชน์อยําง
บูรณาการและเกื้อกูลกัน  
 

 แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับงบประมาณรายจํายประจําปี  กลําวคือองค์การ
บริหารสํวนตําบลดงมหาวัน  ได๎ใช๎การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปี   
โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปี  ไปจัดทํา
งบประมาณ  เพ่ือให๎กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด๎วยความรอบคอบและผํานกระบวนการมีสํวนรํวม
ของประชาชน 

แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว๎าง ๆ  ดังตํอไปนี้ 

(๑)  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(๒)  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 

(๓)  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห๎วงระยะเวลาสามปี 
(๔)  เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจําย

ประจําปี 
 
 
 



 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 (๑)  เพ่ือเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติ 
 (๒)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปี 

(๓)  เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจํายประจําปี 
(๔)  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
(๕)  เพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎องค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน  ได๎พิจารณาอยํางรอบคอบใน

การตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช๎ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารสํวนตําบลอยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.

2548  มีข้ันตอนดังตํอไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1   คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับคณะผู๎บริหารท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น

พร๎อมสํวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน บูรณาการ
ความรํวมมือของทุกภาคสํวน สร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนในท๎องถิ่น เพ่ือแจ๎งแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น 
และรับทราบป๎ญหา ความต๎องการของประชาชน 

หากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดยกรมสํงเสริม สนับสนุนจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่บูรณา
การ ทุกภาคสํวน เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาหมูํบ๎านในกรณีหมูํบ๎านหรือดําเนินการจัดทําแผนชุมชนใน
ชุมชนเพ่ือให๎ได๎มา ซึ่งข๎อมูลป๎ญหาความต๎องการของประชาชนในหมูํบ๎าน ชุมชน ตําบลแล๎ว องค์การปกครอง
สํวนท๎องถิ่นไมํจําเป็นต๎องดําเนินการจัดประชุมประชาคมให๎เกิดความซ้ําซ๎อนก็ได๎ และให๎คณะกรรมการพัฒนา
ท๎องถิ่นนําแผนพัฒนาหมูํบ๎าน แผนชุมชน ที่ได๎จากการจัดประชุมประชาคมมาประกอบในการพิจารณา
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับความต๎องการและแก๎ป๎ญหาของประชาชนในท๎องถิ่นได๎ 

ให๎สํานัก/กอง/สํวนที่มีหน๎าที่ในการพัฒนาชุมชน สํงเสริม สนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
ท๎องถิ่นในการจัดทํา ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน แผนพัฒนาหมูํบ๎าน โดยดําเนินการให๎ครบทุกชุมชน 
หมูํบ๎าน และนําแผนชุมชน แผนพัฒนาหมูํบ๎านมาเป็นสํวนประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 2   สํานัก/กอง/สํวนที่มีหน๎าที่จัดทําแผนทําหน๎าที่รวบรวมข๎อมูลที่ได๎พร๎อมข๎อมูลจาก
สํานัก/กอง/สํวนอื่นๆ และนําข๎อมูลที่ได๎มาทําการวิเคราะห์เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พิจารณาสํง
ให๎คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นยกรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น จัดทํารํางแผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และบัญชีโครงการพัฒนาที่ต๎องประสานกับองค์การบริหารสํวนจังหวัดที่จะเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับอําเภอ เพ่ือประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือพิจารณาให๎ความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ 4   คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณาให๎ความเห็นชอบรํางแผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและบัญชีโครงการพัฒนาที่ต๎องประสานกับองค์การสํวนจังหวัดแล๎วนําเสนอนายก
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 5   ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
และประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่ต๎อง



ประสานกับองค์การบริหารสํวนจังหวัดให๎ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับอําเภอเพ่ือประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัด 

สําหรับกรณีองค์การบริหารสํวนตําบล ให๎นายกองค์การบริหารสํวนตําบลเสนอรํางแผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบริหารสํวนตําบลตํอสภาองค์การบริหารสํวนตําบล เพ่ือให๎ความเห็นชอบกํอน แล๎วนายกองค์การ
บริหารสํวนตําบลจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารสํวนตําบลตํอไป 

 
 เค้าโครงแผนพัฒนาสามปี 
 สํวนที่ 1  บทนํา 
   1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
  1.3  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
  1.4  ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 สํวนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท๎องถิ่นในปีที่ผํานมา 
  2.1  การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
  2.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงพัฒนา 
  2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ 
 สํวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาสามปีไปสูํการปฏิบัติ 
  3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  3.2  บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการ 
 สํวนที่ 4 แนวทางการติดตามและประเมินผล 
  4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  4.2  ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามประเมินผล 

 
 

๑.๔  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎องค์การบริหารสํวนตําบล  ได๎พิจารณาอยําง
รอบคอบให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวํางแนวทางการดําเนินงานตํางๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสํงผลทั้งใน
เชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคตํอกัน  เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนตําบลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใช๎ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารสํวนตําบลอยํางมีประสิทธิภาพเพ่ือให๎เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุดโดยมีทรัพยากรการบริหารโดยทั่วไป  ประกอบด๎วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ทั้งเงินงบประมาณขององค์การบริหารสํวนตําบล และแหลํงงบประมาณ       

ภายนอก  ทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจํายด๎วย 
 

ซึ่งหมายความรวมตั้งแตํผู๎บริหารท๎องถิ่น   พนักงานสํวนตําบลและลูกจ๎าง    
ซึ่งจะมีความแตกตํางหลากหลายทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ และทัศนคติซึ่ง     
องค์การบริหารสํวนตําบล  จะต๎องนําศักยภาพของกําลังคนเหลํานั้นมาใช๎ 
รวมทั้งต๎องพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให๎องค์การ
บริหารสํวนตําบลและถ๎าพิจารณาในความหมายอยํางกว๎างและอาจ
หมายความรวมถึงประชาชนใน  ท๎องถิ่นซึ่งจะมีสํวนรํวมในการพัฒนาด๎วย 

 
หมายถึงเครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถ

นํามาใช๎ ในการบริหารจัดการท๎องถิ่นให๎เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการ
พัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให๎มีความทันสมัยเพ่ือรองรับความก๎าวหน๎าของสังคม
โดย  

                              สํวนรวมได๎อยํางเทํากัน และใช๎วัสดุอุปกรณ์ดังกลําวอยํางเต็มศักยภาพ 
                 

เป็นสิ่งที่จะชํวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข๎างต๎น         
                              ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ   และมีสภาพการพัฒนาอยําง             
                                ยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะต๎อง 
                                ศึกษาและนําไปปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง 
 

   ทรัพยากรทั้ง    4    ประการมีความเชื่อมโยงและเกื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างสมบูรณ์
และน ามาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เงิน 

2. คน    

3. วสัดุอุปกรณ์ 

4. การบริหาร



 
 
 
 

 

   ส่วนที่  ๒ 
   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

   
   ๒.๑  การสรุปสถานการณ์พัฒนา  
                 (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)  

๒.๒  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 



สํวนที ่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

 

 วัตถุประสงค์  เพื่อให๎ทราบถึงผลการพัฒนาองค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวันในปีท่ีผาํนมา วําองคก์ารบริหารสํวน
ตําบลดงมหาวันได๎นําแผนงานโครงการไปปฏิบตัิมากน๎อยเพียงใด และบรรลุวตัถุประสงค์การพัฒนาหรือไมํ  โดยมี
องค์ประกอบดังนี้  
 

๒.๑  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
        องค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน  ไดด๎ําเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให๎เห็นถึง
ศักยภาพ  ป๎ญหาและความต๎องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารสํวนตําบลได๎ดําเนินการวิเคราะห์ข๎อมูล  
ดังตํอไปนี้    
2.1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  Analysis) 
 1. วิเคราะห์ด้านการบริหารราชการ 
 องค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน มีการบริหารงานภายในองค์กร  เป็น 3 สํวน คือ  สภาองค์การ
บริหารสํวนตําบล คณะผู๎บริหาร  และพนักงานสํวนตําบล  โดยเฉพาะพนักงานสํวนตําบลมีการแบํงงาน
ออกเป็น 4 สํวน  คือ สํานักงานปลัดอบต., กองคลัง, กองชําง  และกองการศึกษา  โดยขอบเขตความ
รับผิดชอบงานในหน๎าที่คํอนข๎างหลากหลาย  ซึ่งสามารถให๎บริการแกํประชาชนได๎ในระดับหนึ่ง  ได๎ประกาศใช๎
เป็นโครงสร๎างอํานาจหน๎าที่เพื่อเป็นหลักในการบริหารงาน  และได๎ประกาศคุณธรรมจริยธรรม 
 2. วิเคราะห์ข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ  
 องค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน ยึดหลักการบริหารตามกฎหมายระเบียบ ข๎อบังคับ หนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก 
 3. วิเคราะห์บุคลากร 
 ป๎จจุบันองค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้นจํานวน 31  คน  ซึ่งมี
ระดับการศึกษาตั้งแตํ มัธยมศึกษาตอนปลาย  ถึงปริญญาโท  ซึ่งบุคคลเหลํานี้มีความรู๎ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในแตํละด๎านที่ได๎รับมอบหมาย 

4. วิเคราะห์งบประมาณ 
การจัดทํารํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ  เป็นลักษณะจําแนกตามแผนงาน 

ตามภารกิจ  อํานาจหน๎าที่ที่ต๎องทําตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสํวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก๎ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552  เพ่ือให๎เป็นไปตามความต๎องการของประชาชนและสามารถบริหาร
งบประมาณอยํางประหยัด  และเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. วิเคราะห์การประสานงานส่วนราชการ  
องค์กรซึ่งอยูํภายใต๎การกํากับดูแล  ทางอําเภอ จังหวัด  และการประสานงานกับหนํวยงานอ่ืนที่จาก

กระทรวงตําง ๆ ที่ปฏิบัติงานในอําเภอและจังหวัด  เพ่ือตอบสนองการดําเนินการจากสํวนกลาง  และสํวน
ภูมิภาคโดยให๎การสนับสนุนด๎านข๎อมูลตลอดจนงบประมาณบางสํวน  และปฏิบัติงานอื่นท่ีได๎รับมอบหมาย 

6. ระบบข้อมูล (Data System) 
มีการจัดเก็บข๎อมูลตามความจําเป็น  และมีการนําระบบสารสนเทศเข๎ามาใช๎งาน 
 
 
 
 



2.1.2 ปัจจัยภายนอก (การวิเคราะห์External  Analysis) 
 1. ด้านการเมืองการปกครอง 
 ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  เป็นต๎นมา  บทบาทอํานาจ

หน๎าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ได๎เปลี่ยนแปลงองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดย
กําหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง  ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการ
กําหนดนโยบายในการปกครอง  การบริหาร การบริหารงานบุคคลการเงินและการคลัง  และมีอํานาจหน๎าที่
เป็นของตนเองโดยเฉพาะ  ซึ่งเป็นการสร๎างโอกาสอันดีตํอการดําเนินกิจการการบริหารงานท๎องถิ่นตลอดจน
ผู๎บริหารท๎องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาที่ชัดเจน 

         2. ด้านการท่องเที่ยว 
 สถานที่ทํองเที่ยวในเขตพ้ืนที่ตําบลดงมหาวัน มีประชากรชนเผําเข๎ามาอยูํในพ้ืนที่และมีการ

จัดงานประเพณี 9 ชนเผําเพ่ือสํงเสริมอนุรักษ์ประเพณีของชนเผํา และมีประเพณีบุญบั้งไฟที่จัดเป็นประจําทุก
ปีในเดือนพฤษภาคมเพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในพ้ืนที่  

3. นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
 3.1 นโยบายด๎านการแก๎ไขป๎ญหาความยากจน  ซึ่งประกอบมาตรการ  สร๎างรายได๎  ลด

รายจํายและเพ่ิมการขยายโอกาสโดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน เชํน ผ๎าไหม เสื่อกก 
 3.2 นโยบายด๎านการให๎ความชํวยเหลือด๎านแหลํงเงินทุนแกํประชาชนในการนําเงินไปลงทุน

ประกอบอาชีพ  โครงการกองทุนหมูํบ๎าน การสร๎างงาน  สร๎างรายได๎สํงผลให๎เกิดการกระจายรายได๎ 
 3.3 นโยบายด๎านกฎหมายมีกฎหมายหลายฉบับที่ทําให๎เห็นวํามีการกําหนดตัวบทกฎหมาย

และกลไกทางกฎหมาย  เพ่ือให๎กระจายอํานาจเป็นไปอยํางโปรํงใส  และสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชน
และองค์กรตําง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว๎  เชํน 

- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติวําด๎วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหาร

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสํวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
4.  ด้านสังคม  และวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตกที่แพรํเข๎ามา  ทําให๎เกิดกระแส
โลกาภิวัฒน์การสื่อสารไร๎พรมแดนทําให๎เกิดคํานิยมทางวัฒนธรรมตะวันตก  แกํประชาชนและเยาวชนรุํนใหมํ
ในสังคมท๎องถิ่น ประชาชนและเยาวชนหันมาบริโภคสินค๎าฟุุมเฟือย  การรับโฆษณา  สื่อสิ่งพิมพ์ที่มอมเมา
ประชาชนโดยไมํมีการพิจารณาอยํางรอบคอบ  กํอให๎เกิดผลกระทบทางด๎านสังคมและวัฒนธรรมบริโภคนิยม  
เยาวชนขาดความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม ประเพณีในตําบลดงมหาวันคือ ประเพณีบุญบั้งไป จัดในชํวง
เดือนพฤษภาคม 

5. ที่ดินเพื่อการเกษตร 
ป๎ญหาอุปสรรคท่ีดินเพื่อการเกษตร  สํวนใหญํไมํมีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากินทําให๎เป็นป๎ญหา

อุปสรรคการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนตามนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
 



-โดยสามารถวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในป๎จจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท๎องถิ่นด๎วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค) ขององค์การบริหาร
สํวนตําบลดงมหาวัน  ดังนี้ 
       จุดแข็ง 

    ประชาชน  ผู๎นําชุมชน  มีความพร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ท๎องถิ่นของตนเอง 

       ชุมชนเข๎มแข็งได๎รับการบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐานครบถ๎วน 
    มีเส๎นทางสัญจรเป็นไปด๎วยความสะดวก  เชื่อมโยงไปยังหลายอําเภอ          
    ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น   
    มีแหลํงหนองน้ําธรรมชาติไว๎ใช๎เพื่อการเกษตรกรรมหลายแหํง เชํน คลองสามแสน น้ํา

แมํเผื่อฯ 
    ประชากรสํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ  ได๎แกํ  ข๎าว   
ข๎าวโพด มันสําปะหลัง และยางพารา ฯลฯ 
     มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน สอนตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษาถึงระดับ

ประถมศึกษา   
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   3  แหํง  สังกัดองค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน 
     มีการประสานความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวันกับสํวน
ราชการในพ้ืนที่ 
     มีความสงบไมํคํอยจะมีป๎ญหา ด๎านความปลอดภัยและด๎านมลพิษ 
     มีระบบประปาหมูํบ๎านใช๎ทุกหมูํบ๎าน 
     องค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการ
สาธารณะและแก๎ไขป๎ญหาความเดือดร๎อนของประชาชน 
  มีประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเดํนของชุมชนและเป็นที่รู๎จัก

อยํางแพรํหลาย 
     มีวัด   9  แหํง    
     ในเขตองค์การบริหารสํวนตําบล  มีหอกระจายขําวประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนใน
หมูํบ๎านได๎รับทราบข๎อมูลขําวสาร 
     มีกองทุนในหมูํบ๎าน  เชํน  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข๎าว ฯลฯ 
     มีกลุํมอาชีพแมํบ๎าน  กลุํมปุ๋ยชีวภาพ  กลุํมทอผ๎าไหม 
     มีหนองน้ําในพ้ืนที่หลายแหํง 

จุดอ่อน 
     คนในวัยทํางาน  คนหนุํมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและตํางประเทศ 
     ราษฎรยากจน  สํวนใหญํประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยํางเดียวทํา
ให๎มีรายได๎น๎อย 
  ประชาชนไมํสามารถรวมกลุํมกันเพ่ือดําเนินการด๎านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุํมอาชีพอยํางเข๎มแข็ง 
  แหลํงเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไมํเพียงพอ  เนื่องจาก

ต๎องแหลํงน้ํามีสภาพตื้นเขิน หน๎าแล๎งมีป๎ญหาขาดแคลนน้ํา 
     ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหลํงงานรองรับ  แรงงานวํางงานนอกฤดูกาล 
     ไมํมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญํ  ไมํมีโรงงานในพ้ืนที่  



     องค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน  มีงบประมาณจํากัด 
     ป๎ญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 

โอกาส 
 มีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่จํานวน 2 แหํง เพื่อเป็นการดูแลรักษา

สุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่อยํางใกล๎ชิด 
       มีหลากหลายวัฒนธรรมในพ้ืนที่ทั้งวัฒนธรรมภาคเหนือ และวัฒนธรรมอีสาน 

      มีเส๎นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงไปยังหลายอําเภอ คือ อําเภอดอยหลวง อําเภอแมํจัน 
อําเภอเมือง อําเภอเวียงชัย 
ข้อจ ากัด 

  ป๎จจุบันองค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน  เป็นองค์การบริหารสํวนตําบลขนาด
กลาง  มีงบประมาณจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจ หน๎าที่ตํางๆ  ตามกฎหมายที่กําหนดให๎เป็นอํานาจ
หน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนตําบลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถํายโอนฯ  ตามนโยบายท๎องถิ่น  
นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

     งบประมาณที่ได๎รับจากสํวนกลาง ไมํเพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบตํางๆ ในการปฏิบัติงานทําให๎ขาดความคลํองตัวในการ

บริหารงาน 
     การถํายโอนภารกิจตํางๆ ไมํเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทําให๎การปฏิบัติงาน เกิด

ความลําช๎าไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว๎ 
  การพัฒนาบางด๎านต๎องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไมํสามารถดําเนินการแก๎ป๎ญหาได๎  

ต๎องอาศัยความเสียสละของชุมชนเทํานั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทําได๎ยากมาก 
 
๒.๒  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

แสดงจํานวนโครงการจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) สูํงบประมาณในข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
แผนยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาสามปี 2558 งบประมาณปี 2558 ร๎อยละ 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การ
พัฒนาระบบคมนาคมขนสํง 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร๎างพื้นฐานอื่นๆ ที่
จําเป็นในเขตองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อ
รองรับการเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน 

39 5,995,600 22 2,496,000 56.41 41.63 

  



 
แผนยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาสามปี 2558 งบประมาณปี 2558 ร๎อยละ 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด๎านเศรษฐกิจและการ
ทํองเที่ยว 

15 590,000 12 421,550 80.00 71.45 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด๎านการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

13 409,000 7 155,000 53.85 37.90 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม
เพ่ือให๎ประชาชนอยูํเย็น
เป็นสุข 

63 5,497,060 57 4,804,510 90.48 87.40 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมให๎ดํารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

6 195,000 3 80,000 50.00 41.03 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด๎านการเมืองการบริหาร 

23 1,088,000 22 2,282,949 100.00 209.83 

ยอดรวม 159 13,774,660 123 10,240,009 77.36 74.34 

 
แผนภูมิแทํงเปรียบเทียบโครงการในแผนกับโครงการในข๎อบัญญัติ ประจําปีงบประมาณรายจําย 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิแทํงเปรียบเทียบงบประมาณในแผนกับงบประมาณในข๎อบัญญัติ ประจําปีงบประมาณรายจําย 2558 
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(๑)  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖3) 
  จากการติดตามและประเมิลผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนตําบลดง
มหาวัน  สามารถสรุปได๎  ดังนี้ 
  ๑)  องค์การบริหารสํวนตําบลได๎ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด๎วยความ
ถูกต๎องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘   
  ๒)  องค์การบริหารสํวนตําบลสามารถดําเนินงานได๎ตามวัตถุประสงค์ของแผน และสามารถ
ดําเนินการได๎ในอัตราที่เพ่ิมข้ึน  ดังนี้  
   ๒.๑)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7   

  โครงการที่บรรจุในแผน   จํานวน  140  โครงการ 
      สามารถดําเนินการได๎     จํานวน  95  โครงการ    
      คิดเป็นร๎อยละ  ๖7.86 
   ๒.๒)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 

  โครงการที่บรรจุในแผน   จํานวน  ๑59 โครงการ 
      สามารถดําเนินการได๎     จํานวน  ๑23 โครงการ    
      คิดเป็นร๎อยละ  77.36 

(๒)  ผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) 
  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)  ขององค์การ
บริหารสํวนตําบลดงมหาวัน  สามารถสรุปได๎  ดังนี้ 
  ๑)  องค์การบริหารสํวนตําบลได๎ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด๎วยความถูกต๎อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   
  ๒)  องค์การบริหารสํวนตําบลสามารถดําเนินงานได๎ตามวัตถุประสงค์เรียบร๎อยและสามารถ
ดําเนินการได๎ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผํานมา  ดังนี้ 
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ผลการด าเนินงาน  
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕7 กับ ๒๕๕8)  

การด าเนินงาน 
แผนพัฒนา 

สามป ี
๒๕๕7 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕7 

ข้อบัญญัติ 
๒๕๕7 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕8 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕8 

ข้อ 
บัญญัติ 
๒๕๕8 

จํานวนโครงการ 140 95 82 159 123 91 
ร๎อยละ - ๖7.86 86.32 - ๘๘.๙๗ 73.98 

 

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นวําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) เฉพาะปี ๒๕๕8  
มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมมากกวําปี  พ.ศ. ๒๕๕7  สาเหตุเนื่องมาจาก     

๑)  โครงการ/กิจกรรมเดิมท่ีประชาคมได๎ทบทวนแล๎วให๎คงไว๎   
๒)  โครงการ/กิจกรรมที่ประชาคมได๎เสนอขึ้นมาใหมํมีจํานวนมากขึ้น   

 

๒.๓  การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
(๑)  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 

 องค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน ได๎ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารสํวนตําบลดงมหาวัน โดยการคํานวณขนาดของกลุํมตัวอยํางตามแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
ตํอผลการดําเนินงานขององค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน เพ่ือนํามาเป็นฐานข๎อมูลการพัฒนาท๎องถิ่นโดย
สามารถแก๎ไขป๎ญหาให๎ตรงกับประเด็นและความต๎องการของประชาชน เพ่ือนํามาปรับปรุงการจัดทําแผน
ชุมชน และเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางในการพัฒนา ปรับปรุง การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
สํวนตําบลดงมหาวันฉบับตํอไป โดยขอสรุปผลดังนี้ 
 
 ผู๎ตอบแบบสอบถามจํานวน 90 คน แบํงเป็น   
   ชาย 53   คน หญิง  37 คน 
   อายุน๎อยกวํา 40 ปี จํานวน 13 คน อายุมากกวํา 40 ปี จํานวน 77 คน 
   ระดับการศึกษา ไมํเกินระดับประถมศึกษา 49 คน เกินระดับประถมศึกษา 41 คน 
   อาชีพ เป็นเกษตรกร จํานวน 60 คน ไมํเป็นเกษตรกร จํานวน 30 คน 
   การแปลผล พอใจมาก   2.00-3.00 
     พอใจ   1.00-1.99 
     ไมํพอใจ   0 -0.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม ค่าเฉลี่ย แปลผล 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปดิโอกาสให๎ประชาชนมสีํวนรํวมใน
โครงการ / กิจกรรม 

51.1 48.9 0 100 2.49 พอใจ 

2) มีการประชาสมัพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูล
ของโครงการ / กิจกรรม 

42.2 54.4 3.3 100 2.39 พอใจ 

3) มีการเปดิโอกาสให๎ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

41.1 56.7 2.2 100 2.39 พอใจ 

4) มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมให๎ประชาชนทราบ 

43.3 56.7 0 100 2.43 พอใจ 

5) การเปดิโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

32.2 66.7 1.1 100 2.31 พอใจ 

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 

40.0 52.2 7.8 100 2.32 พอใจ 

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูํการ
แก๎ไขป๎ญหาของประชาชนในท๎องถิ่น 

43.3 50.0 6.7 100 2.37 พอใจ 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร๎ับจากการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

38.9 56.7 4.4 100 2.34 พอใจ 

ภาพรวม 41.51 55.29 3.19  2.38 พอใจ 

 
 (๒)  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 

   องค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน  ไมํมีข๎อร๎องเรียนและความขัดแย๎งกับประชาชน  มีเพียง
ข๎อร๎องทุกข์ที่ต๎องการให๎องค์การบริหารสํวนตําบลดําเนินการแก๎ไขให๎  เมื่อองค์การบริหารสํวนตําบลได๎
ดําเนินการแก๎ไขแล๎ว  ประชาชนก็เกิดความพอใจหากป๎ญหาที่เกิดขึ้นองค์การบริหารสํวนตําบลยังไมํสามารถ
แก๎ไขให๎ได๎ ประชาชนในพื้นท่ีก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไมํพอใจในที่สุด         

(๓)  ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีดังนี้ 
๑.๑) ปัญหา 
- เจ๎าหน๎าที่ยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เทําท่ีควร   
- เครื่องมือ  เครื่องใช๎  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมํเพียงพอและไมํทันสมัย   
- หมูํบ๎านในเขตองค์การบริหารสํวนตําบลมีป๎ญหาที่จะต๎องแก๎ไขอยูํเป็นจํานวนมาก  
- ประชาชนมีความต๎องการซึ่งความต๎องการดังกลําวมีเป็นจํานวนมาก   
- ประชาชนยังไมํเข๎าใจขอบเขตอํานาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนตําบลที่จะสามารถ

ดําเนินการได๎  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๒ อุปสรรค 
- การขาดความรู๎เรื่องของระเบียบ กฎหมาย  อีกทั้ง  เครื่องมือ  เครื่องใช๎  เทคโนโลยีในการ

ทํางานมีไมํเพียงพอและไมํทันสมัย  ทําให๎เกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเป็นอยํางยิ่ง  
- องค์การบริหารสํวนตําบลมีงบประมาณไมํเพียงพอตํอการดําเนินงานแก๎ไขป๎ญหาของ

ประชาชน   
- องค์การบริหารสํวนตําบลสามารถดําเนินการได๎เฉพาะตามอํานาจหน๎าที่   
 ๒) ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 

  ๒.๑) ปัญหา 
-  องค์การบริหารสํวนตําบลไมํสามารถบรรจุและดําเนินการได๎ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์   
-  องค์การบริหารสํวนตําบลไมํสามารถดําเนินการได๎ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว๎ 

  ๒.๒) อุปสรรค 
-  โครงการ/กิจกรรมบางยุทธศาสตร์ต๎องใช๎งบประมาณมากและยังไมํจําเป็นเรํงดํวน  
-  องค์การบริหารสํวนตําบลได๎ตั้งงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไมํอยูํในอํานาจ

หน๎าที่ 
  

(๔)  ข้อเสนอแนะ  เพ่ือให๎การดําเนินงานขององค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน  มีระดับ
ความสําเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว๎และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมี
ข๎อเสนอแนะ  ดังนี้   

4.1) การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปีและให๎มีความสอดคล๎องกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 

๓)  ควรเรํงรัดให๎มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายให๎
สามารถดําเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให๎เพียงพอและ
เหมาะสมกับกับภารกิจแตํละด๎านที่จะต๎องดําเนินการ ซึ่งจะชํวยลดป๎ญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจําย
รายการใหมํ    

๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อนมากที่สุด  
เชํน  การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค ป๎ญหาน้ําทํวม และป๎ญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปี 

 
4.๒)  การบริการประชาชน 
1)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต๎อง  ในการบริการขององค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน 
2)  ควรสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางองค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวันกับประชาชน เพ่ือให๎

เกิดความเข๎าใจ 
3)  การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตําง ๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับทราบ

ข๎อมูลได๎หลายชํองทาง เชํน เว็บไซต์ รถประชาสัมพันธ์ฯ 
 

 

  



     
 
      

ส่วนที่  ๓ 
   การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
๓.๑  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
๓.๒  บัญชีโครงการพฒันาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สํวนที ่ ๓ 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

วิสัยทัศน์ (vision) 
“สังคมดี    มีการศึกษา    พัฒนาภูมิปัญญา   น าพาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
๓.๑  แนวทางการพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน ภายใต๎แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  เป็นการกําหนดวําในอนาคตการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนตําบลดง
มหาวันจะเป็นไปในทิศทางใดและเป็นเครื่องมือกําหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 
– ๒๕๖2) ปรากฎในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน ดังนี้ 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
1 1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสํง ทาง

ระบายน้ํา สะพาน ทําข๎าม ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดทํา
ปูายเส๎นทางสองภาษาให๎มีความชัดเจนเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน 

1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร๎างพื้นฐานที่จําเป็น ในเขตองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนสํง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และระบบโครงสร๎าง
พ้ืนฐานอื่นๆ ที่จําเป็นในเขตองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อรองรับการเข๎า
สูํประชาคมอาเซียน 
 

2           2.1 สํงเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ในการ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เพื่อให๎
ประชาชนได๎พ่ึงตนเองได๎อยํางยั่งยืน 
 2.2 สํงเสริมการสร๎างงานและสร๎างอาชีพให๎แกํ
ประชาชน กลุํมแรงงานนอกระบบ กลุํมผู๎มีงานทํา กลุํม
ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ ทั้งในภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุํมวิสาหกิจชุมชน กลุํม
ผู๎ผลิตสินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ตั้งแตํการ
ผลิตจนถึงการตลาด 

2.3 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนา
แหลํงน้ํา และระบบบริหารจัดการน้ํา เพื่อสนับสนุนผลผลิต
ทางด๎านการเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์
พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 

3           3.1 สํงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให๎มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3.2 สนับสนุนการเรียนรู๎คูํคุณธรรม รํวมกับ
สถาบันทางศาสนา รวมทั้งสํงเสริมการศึกษาท่ีคํานึงถึงภูมิ
ป๎ญญาท๎องถิ่น วัฒนธรรมด๎านภาษา และการแตํงกาย
ล๎านนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด๎านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
 



ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
4           4.1 สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการ

บริ ก า ร ส า ธ า ร ณสุ ข   ก า ร อน ามั ย ค ร อบค รั ว ก า ร
รักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การปูองกันและ
ควบคุมโรคติดตํอให๎มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีสํวนรํวม
ทุกภาคีเครือขําย 
 4.2 สํงเสริมและสนับสนุน การศาสนา การ
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล๎านนา จารีตประเพณีและภูมิ
ป๎ญญาท๎องถิ่น 
 4.3  สํงเสริมและสนับสนุนงานด๎านสวัสดิการ
สังคมการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  
สตรี  เยาวชน  ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาส 
 4.4 สํงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท๎องถิ่น 
ตลอดจนให๎ความสําคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎ได๎รับ
อาหารเสริมและอาหารกลางวันอยํางครบถ๎วนและเป็น
ธรรม  
 4.5 สํงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งาน
ด๎านการรักษาความสงบเรียบร๎อย งานด๎านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให๎ความสําคัญกับ
ระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติใน
ท๎องถิ่น 
 4.6 สํงเสริมและสนับสนุนงานปูองกันและแก๎ไข
ป๎ญหายาเสพติดอยํางเป็นระบบ ป๎ญหาอาชญากรรม และ
การค๎ามนุษย์ภายใต๎การบริหารจัดการอยํางบูรณาการและ
มีประสิทธิภาพ  

4.7 สํงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  
เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาทั้งทางด๎านรํางกายและจิตใจควบคูํ
กับการให๎การศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให๎ประชาชน
อยูํเย็นเป็นสุข 
 

5           5.1 สํงเสริมการจัดการสิ่งแวดล๎อม ขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการ
รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของชุมชน
และท๎องถิ่น 

         ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎
ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 

  



ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
6           6.1 สํงเสริมประชาธปิไตย ความเสมอ

ภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีสํวน
รํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 
 6.2 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในด๎านการคลัง 
วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให๎มี
ประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัยและประชาชนมี
สํวนรํวม ทั้งนี้เพ่ือการแก๎ป๎ญหาของประชาชนและ
การให๎บริการที่มีประสิทธิภาพ   
 6.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช๎
และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหา
รายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎าน
การเมืองการบริหาร 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํวนที ่๔ 

แนวทางการติดตามประเมินผล 
 

๔.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

ด๎วยรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๕ มาตรา ๒๓๘ วรรค ๓ บัญญัติให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องรายงานผลการดําเนินงานตํอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ  การใช๎จํายและ
ผลการดําเนินงานในรอบปี  เพ่ือให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข๎อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  มีอํานาจหน๎าที่  ดังนี้  
(๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น  เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  ทั้งนี้ให๎ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน  (๔) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
เพ่ือชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนตําบลตําบลดงมหาวัน  ที่ได๎รับ
การแตํงตั้งตามระเบียบฯ  ต๎องกําหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวน
ตําบล  โดยให๎มีการประชุมกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

วิธีที่ 1 ประเมินผลสําเร็จในการบรรลุเปูาหมายตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปี 
วิธีที่ 2 ประเมินจากแผนดําเนินงานขององค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน วํามีการดําเนินการเสร็จ

สิ้นตามระยะเวลาที่ได๎กําหนดไว๎หรือไมํ 
วิธีที่ 3 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในระบบ e-plan วํามีการเบิกจํายจริงกี่โครงการ คิดเป็น

ร๎อยละเทําไร 
 วิธีที่ 4 การสุํมตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน เพ่ือการติดตามวํามีการ
ดําเนินงานมีความสําเร็จ ตามขั้นตอนที่ได๎กําหนดไว๎ในแผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ หรือไมํ  

ดังนั้น เพ่ือให๎สอดคล๎องกับระเบียบฯ และการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ให๎สอดคล๎องกับป๎ญหา  ความ
ต๎องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก   จึงต๎องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนตําบลตําบลดงมหาวัน  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ขึ้น และสรุป
รายงานผลเสนอตํอนายกองค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน เพ่ือนายกองค์การบริหารสํวนตําบลเสนอตํอ
สภาองค์การบริหารสํวนตําบล  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวันและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนตําบลโดยทั่วกันตามลําดับตํอไป  

 

ป๎จจุบันการติดตามและประเมินผลนับวํามีความสําคัญและจําเป็นตํอการบริหารงานเป็นอยํางยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผํานมา วํามีความสอดคล๎อง
กับแผนงานที่ได๎วางเอาไว๎หรือไมํ  รวมทั้งการมีสํวนรํวมของภาคประชาชนอยํางแท๎จริง องค์การบริหารสํวน
ตําบลดงมหาวัน  ในฐานะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีภาระหน๎าที่ที่จะต๎องให๎การบริการแกํประชาชน   จึง



จําเป็นที่จะต๎องมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการ
ดําเนินการในด๎านตํางๆ เพ่ือใช๎เปรียบเทียบการทํางานของปีที่ผํานมาอีกด๎วย  

 
 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 
 

 
 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลคณะกรรมการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบล 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อย  ปีละ  ๑  ครั้ง  

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ท้ังนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่า  ๓๐  วัน 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าบล



 
 
 

 
๔.๑.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ดําเนินการอยูํ  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให๎ข๎อมูล
ปูอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ป๎ญหาที่กําลังเผชิญอยูํ  ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน
ให๎ลุลํวง  คําใช๎จํายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวําที่กําหนดไว๎  กลุํมเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมํได๎
รับประโยชน์หรือได๎รับน๎อยกวําที่ควรจะเป็น  เกิดป๎ญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน  เสียเวลา
ในการตรวจสอบความขัดแย๎งในการปฏิบัติงานภายในหนํวยงานหรือระหวํางหนํวยงาน  กลุํมเปูาหมายที่ได๎รับ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวํางที่กําลัง
ดําเนินการหรือภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล๎ว ซึ่งการประเมินผล  เป็นสิ่งจําเป็นเชํนเดียวกับ
การติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบํงชี้วําแผนงานที่กําหนดไว๎ได๎มีการปฏิบัติหรือไมํ   อยํางไร  
อันเป็นตัวชี้วัดวําแผนงานที่ได๎ดําเนินการไปแล๎วนั้นให๎ผลเป็นอยํางไร  นําไปสูํความสําเร็จตามแผนงานที่
กําหนดไว๎หรือไมํ  ซึ่งผลที่ได๎จากการติดตามและประเมินผลถือวําเป็นข๎อมูลย๎อนกลับที่สามารถนําไปใช๎ในการ
ปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอไป  
 
๔.๒  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๒.๑  ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  

ข้อ ๒๘  ได๎กําหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ซึ่งประกอบด๎วย  
สมาชิกสภาท๎องถิ่นท่ีสภาท๎องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน  ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่นที่ประชาคมท๎องถิ่นคัดเลือก
จํานวนสองคน  ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  หัวหน๎าสํวนการบริหาร
ที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  โดยให๎คณะกรรมการ
เลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทําหน๎าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหน๎าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให๎มีวาระอยูํในตําแหนํงคราวละสองปีและอาจได๎รับการคัดเลือกอีก
ได ๎
 ข้อ  ๒๙  ได๎กําหนดอํานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นไว๎  
ดังนี้ 
  ๑.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๒.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น  เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให๎ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 
  ๔.  แตํงตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 
 



 
 
 
 
 
 

๔.๒.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
วิธีที่ 1 ประเมินผลสําเร็จในการบรรลุเปูาหมายตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปี 
วิธีที่ 2 ประเมินจากแผนดําเนินงานขององค์การบริหารสํวนตําบลดงมหาวัน วํามีการดําเนินการเสร็จ

สิ้นตามระยะเวลาที่ได๎กําหนดไว๎หรือไมํ 
วิธีที่ 3 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในระบบ e-plan วํามีการเบิกจํายจริงกี่โครงการ คิดเป็น

ร๎อยละเทําไร 
 วิธีที่ 4 การสุํมตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน เพ่ือการติดตามวํามีการ
ดําเนินงานมีความสําเร็จ ตามขั้นตอนที่ได๎กําหนดไว๎ในแผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ หรือไมํ  
 

1) การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  กําหนดห๎วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/

กิจกรรม  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตํละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ กําหนดให๎มีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดําเนินการแล๎วเสร็จและสรุปเป็น     รายไตรมาส  ระยะ
หกเดือน และรายงานให๎ผู๎บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให๎ดําเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลอีกครั้งพร๎อมสรุปผลในภาพรวมอยํางน๎อยปีละ  ๑  ครั้ง  แล๎วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎
จากการติดตามและประเมินผลตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เ พ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นนําเสนอสภาท๎องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวนตําบลทราบโดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละ ๑  ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิด
ประกาศไมํน๎อยกวํา  ๓๐  วัน   

ระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
รายไตรมาส 

  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐) 

  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐) 

ระยะ  ๖  เดือน 
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐ 
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕๖๐ 

๔.๒.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๘๗  วรรค ๓ บัญญัติให๎

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องรายงานผลการดําเนินงานตํอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ  การใช๎
จํายและผลการดําเนินงานในรอบปี  เพ่ือให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  กําหนดให๎องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น ต๎องจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีและแผนการดําเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช๎งบประมาณ   วัสดุ  อุปกรณ์



และทรัพยากรตํางๆ  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปรํงใส เกิดประโยชน์สูงสุดแกํท๎องถิ่น
และตอบสนองความต๎องการของประชาชน  ถึงแม๎วําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่ดีสัก
เพียงไรก็ตามแตํหากไมํสามารถบํงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได๎  ก็ไมํสามารถที่จะบํงบอกความสําเร็จของ
แผนพัฒนาท๎องถิ่นได ๎  

 
 
 
ดังนั้น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จึงต๎องมีเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานวํา

เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเปูาหมายหรือไมํ  อยํางไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” 
จะเป็นเครื่องมือในการนําข๎อมูลตํางๆ มาปรับปรุงแก๎ไขเพ่ิมเติมหรือแม๎แตํยุติการดําเนินงาน   โดยเครื่องมือที่
ใช๎ในการติดตามและประเมินผลมี  ดังนี้ 

๑. ให๎ใช๎คูํมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูํการปฏิบัติขององค์กร
ปกครองสํวน 

ท๎องถิ่น  เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  ดังนี้ 
  ๑.๑ แบบที่ ๑ แบบชํวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของท๎องถิ่นโดยตนเอง 
  ๑.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  ๑.๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  ๑.๔ แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ในภาพรวม 
  ๑.๕ แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ในภาพรวม 
  ๒. ให๎มีการติดตามและประเมินผลเป็นรายโครงการและงบประมาณที่นําแผนพัฒนาสามปีไปเป็น
กรอบจัดทํางบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  ๓. ให๎สรุปผลเป็นจํานวนโครงการและร๎อยละในการนําแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
(เฉพาะที่ชุมชนรํวมกับองค์การบริหารสํวนตําบล และชุมชนขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารสํวนตําบลเทํานั้น) 
  ๔. ให๎สรุปผลเป็นจํานวนโครงการและร๎อยละในการนําแผนพัฒนาสามปีแล๎วนํามาจัดทําเป็น
งบประมาณ  (เฉพาะในชํองปี ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

๓.๑  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๑๗                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม  การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน  เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด๎านการพัฒนาระบบคมนาคมขนสํง  สาธารณปูโภค  สาธารณูปการ  และระบบโครงสร๎างพื้นฐานอ่ืนๆ ที่จําเป็นในเขตองค์กร   ปกครองสํวนท๎องถิ่นเพื่อรองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  สาธารณปูโภค  สาธารณูปการ  และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ ที่จ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

๑ โครงการกํอสร๎างรางระบาย คสล.
รูปตัวยูพร๎อมฝาปดิ จุดเริ่มต๎นบา๎น
นายไสว  หมูํที่ 2 ** 
(เสนอโดยบ๎านรํองหวาย หมูํที่ 2)  
(จากแผนชุมชน หมูํที่ 2 ปี59) 

เพื่อกํอสร๎างรางระบาย 
คสล.รูปตัวยูพร๎อมฝาปิด 
จุดเริม่ต๎นบ๎านนายไสว  
หมูํที่ 2 และเพื่อให๎นํ้าไหล
ได๎สะดวก 

กว๎าง 0.40 ม. ลึก 0.50-
0.70ม. ยาว 10.0 ม. 
(ตามแบบที่อบต.กําหนด) 

150,000 - - สามารถระบายน้ํา
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 3๐ 

สามารถระบายน้ําได๎
สะดวกไมํอุดตัน ไมสํํง
กลิ่นเหม็นกํอความ
รําคาญ 
 

กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่
2 (จุดเริ่มต๎นจากเขตถนนลาดยาง 
เข๎าฌาปณสถาน) ** 
(เสนอโดยบ๎านรํองหวาย หมูํที่ 2)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํที ่2 ปี59) 

เพื่อกํอสร๎างถนน คสล.
จุดเริม่ต๎นจากเขต
ถนนลาดยาง เข๎าฌาปณ
สถาน หมูํที่ 2 และเพื่อ
เกิดความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กว๎าง 4.00 ม. ยาว 
38.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพท.
ไมํน๎อยกวํา 152.00 ตร.
ม. (ตามแบบอบต.กาํหนด) 

70,000 - - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
80 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

3 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
จุดเริม่ต๎นบ๎านนายทอง (ซอย3) 
หมูํที่ 3 ** 
(เสนอโดยบ๎านปุาเลา หมูํที่ 3)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 3 ปี59) 

เพื่อกํอสร๎างถนน คสล. 
จุดเริม่ต๎นบ๎านนายทอง 
(ซอย3) และให๎ความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

จํานวน 2 สายทาง สายที่ 1 
ซอยข๎างศาลาหมูบํ๎าน กว๎าง 
5.00 ม.ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 สายที่ 2 กว๎าง 
5.00 ม. ยาว 17.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว
รวม 117 ม. (ตามแบบท่ี
อบต.กําหนด) 

280,000 - - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
80 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๑๘                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร  และการรองรบัการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

4 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่5** 
จุดเริม่ต๎นซอยบา๎นนายนิคม ปะระมะ  
(เสนอโดยบ๎านสันไทรงาม หมูํที่ 5)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 5) 

เพื่อกํอสร๎างถนนคสล. 
จุดเริม่ต๎นบ๎านนาย
นิคม ปะระมะ และ
เพื่อใหเ๎กิดความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน 

กว๎าง 2.50 ม. ยาวว 
56.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพท.กํอสร๎างไมํ
น๎อยกวํา 140 ตร.ม. 
(ตามแบบที่อบต.
กําหนด) 

64,000 - - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
80 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

5 โครงการติดตั้งไฟกิ่งแบบโซลําเซลล ์
หมูํที่ 5*  
(เสนอโดยบ๎านสันไทรงาม หมูํที่ 5)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 5) 

เพื่อติดตั้งไฟก่ิงแบบโซ
ลําเซลล ์และเพื่อเพิ่ม
ปริมาณแสงสวํางบน
ท๎องถนน 

ไฟก่ิงแบบโซลําเซลล์ 
จํานวน 2 จุด 
(ตามแบบที่อบต.
กําหนด) 

62,000 - - สามารถเพิ่มแสง
สวํางบริเวณถนน
เพิ่มร๎อยละ 30 

เพิ่มปริมาณแสงสวําง
ให๎กับท๎องถนน 

กองชําง 

6 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังจุดเริ่มต๎น
บ๎านนายคมสัน  หมูํที่ 5* 
(เสนอโดยบ๎านสันไทรงาม หมูํที่ 5)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 5) 

เพื่อกํอสร๎างถนนลูกรัง
จุดเริม่ต๎นบ๎านนายคม
สัน และเพื่อเพ่ิมความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

กว๎าง 4.00 ม. ยาว 
72.00 ม. หนา 0.50 
ม. หนา 0.50 ม. หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมํน๎อย
กวํา 201 ลูกบาศก์
เมตร (ตามแบบที่อบต.
กําหนด) 

24,000 - - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
60 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

7 โครงการขยายไหลํถนนตํอจากจุดเดิม 
หมูํที่ 6** 
(เสนอโดยบ๎านปุาตึง หมูํที่ 6)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 6) 

เพื่อขยายไหลํถนนและ
เพิ่มความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชน 

กว๎าง 1.00 ม. 
ระยะทางยาว 496.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพท.ไมํน๎อยกวํา 496 
ตร.ม. (ตามแบบท่ีอบต.
กําหนด) 

241,000 200,000 200,000 สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
80 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๑๙                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรบัการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

8 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ซอย 7  
จุดเริม่ต๎นบ๎านนายอําพร  ดาศักดิ์ หมูํ
ที่ 7**  
(เสนอโดยบ๎านดอยศริิมงคล หมูํที ่7)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 7) 

เพื่อกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 7  
จุดเริม่ต๎นบ๎านนายอํา
พร  ดาศักดิ์และเพื่อ
ความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชน 

กว๎าง 4.00 ม. ยาว 
47.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมี พท. ไมํน๎อย
กวํา 184.00 ตร.ม. 
(ตามแบบที่อบต.
กําหนด) 

88,000 - - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
80 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

9 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ซอย 1 
หมูํที่ 8**  
 (เสนอโดยบา๎นปงเคียน หมูํที่ 8)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 8) 

เพื่อกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 1 
จุดเริม่ต๎นบ๎านนาย
ชํานิ ชัยราช และเพื่อ
ความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชน 

กว๎าง 5.00 ม. ยาว 
106.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพท. กํอสรา๎งไมํ
น๎อยกวํา 530 ตร.ม.
พร๎อมวางทํอระบายน้ํา 
0.40 ม. 6 ทํอน (ตาม
แบบท่ีอบต.กําหนด) 

260,000 - - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
80 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

10 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก
จุดเริม่ต๎นโรงเรียนบ๎านปงเคียนไป
ทางเข๎ามูลนิธิเวียงราชพลี หมูํที่ 9 *
(เสนอโดยบ๎านปุาสักงาม หมูํที่ 9)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 9) 

เพื่อกํอสร๎างถนนหิน
คลุกจุดเริ่มต๎น
โรงเรียนบ๎านปงเคียน
ไปทางเข๎ามูลนิธเิวียง
ราชพลีและเพื่อความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ขนาดกว๎าง 3.00 ม. ยาว 
1,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. หรือมีปรมิาตรหิน
คลุกไมํน๎อยกวํา 40 
ลูกบาศก์เมตร ทําการ
ซํอมแซมจุดที่ชํารุดเสียหาย 
(ตามแบบที่อบต.กําหนด) 

20,000 - - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
60 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๒๐                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรบัการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

11 โครงการกํอสร๎างถนนคสล.หมูํที่ 11 * 
(เสนอโดยบ๎านใหมํรํองหวาย หมูํที1่1)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 11) 

เพื่อถนน คสล. 
จุดเริม่ต๎นบ๎านนาย
ทองสุข สัตย์ธรรมและ
เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

ชํวงที่ 1 กว๎าง 4.00 ม. 
ยาว 76.00 ม. หนา 
0.15 ม. ชํวงที่ 2 กว๎าง 
4.00 ม. ยาว 7.00 ม. 
หนา 0.15 ม.  
ระยะทางยาวรวม 83.00 
ม. หรือมีพท.ไมํน๎อยกวําง 
332 ตร.ม. (ตามแบบท่ี
อบต.กําหนด) 

160,000 - - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
80 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

12 โครงการติดตั้งไฟก่ิงเพิ่ม 3 จุด 
1.บ๎านนายภูริท  
2.สี่แยกบ๎านนายพัน เกตลุะคร  
3.สามแยกบ๎านนายบุญเลิศ  
หมูํที่ 11** 
(เสนอโดยบ๎านใหมํรํองหวาย หมูํที1่1)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 11) 

เพื่อติดตั้งไฟก่ิงจํานวน 
3 จุด และเพื่อเพิม่
แสงสวํางบริเวณท๎อง
ถนน 

3 จุด คือ 
1.บ๎านนายภูริท  
2.สี่แยกบ๎านนายพัน เกตุ
ละคร  
3.สามแยกบ๎านนายบุญ
เลิศ 
(ตามแบบที่อบต.กําหนด) 

15,000 - - สามารถเพิ่มแสง
สวํางบริเวณถนน
เพิ่มร๎อยละ 30 

เพิ่มปริมาณแสงสวําง
ให๎กับท๎องถนน 

กองชําง 

13 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ซอย 8 
จุดเริม่ต๎นบ๎านนายทองสุข หมูํที่ 12** 
(เสนอโดยบ๎านใหมํมหาวัน หมูํที่12)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 12) 

เพื่อกํอสร๎างถนนคสล.
ซอย 8 และใหค๎วาม
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน  

กว๎าง 4.00 ม. ยาว 
45.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีกํอสร๎างไมํน๎อย
กวํา 180 ตร.ม. (ตาม
แบบท่ีอบต.กําหนด) 

85,000 - - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
80 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๒๑                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

14 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุกเส๎นไป
ห๎วยแมํซ๎าย หมูํที่ 12** 
(เสนอโดยบ๎านใหมํมหาวัน หมูํที่12)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 12) 

เพื่อกํอสร๎างถนนหิน
คลุกเส๎นไปห๎วยแมํ
ซ๎าย และให๎ความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

กว๎าง 3.00 ม. ยาว 
475.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. ปรมิาตรไมํน๎อย
กวํา 171.00 ลบ.ม. 
(ตามแบบที่อบต.กําหนด) 

87,000 - - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
60 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

15 โครงการถนน คสล. ซอย 4 จุดเริม่ต๎น
บ๎านนายวัฒิ หมื่นแก๎ว หมูํที่ 12*  
(เสนอโดยบ๎านใหมํมหาวัน หมูํที่12)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 12) 

เพื่อกํอสร๎างถนนคสล.
ซอย 4 และเพื่อความ
สะดวกในการสัญจรของ
ประชาชน 

กว๎าง 3.00 ม. ยาว 
50.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีกํอสร๎างไมํน๎อย
กวํา 150.00 ตร.ม. 
(ตามแบบที่อบต.กําหนด) 

68,000 - - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
80 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

16 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก ซอย 4 
หมูํที่ 12* 
(เสนอโดยบ๎านใหมํมหาวัน หมูํที่12)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 12) 

เพื่อกํอสร๎างถนนหิน
คลุก ซอย 4(เส๎น
จุดเริม่ต๎นบ๎านนาย
ลวด ถึงเขตรอยตํอ
บ๎านปุาเลาหมู3ํ)  
และเพื่อความสะดวก
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

กว๎าง 3.00 ม. ยาว 
332.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. ปรมิาตรไมํน๎อย
กวํา 119.00 ลบ.ม. 
(ตามแบบที่อบต.กําหนด) 

60,000 - - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
60 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๒๒                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรบัการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

17 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุกเพื่อ
การเกษตรจากนานางเชียว ถึงนานาย
บุญมา หมูํที่ 1** 
(เสนอโดยบ๎านใหมํมหาวัน หมูํที่ 1)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1) 

เพื่อกํอสร๎างถนนหิน
คลุก เพื่อการเกษตร
จากนานายแดงถึงนา
นายบุญมา  และเพื่อ
ความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชน 

กว๎าง 3.00 ยาว 
400.00 ม. หนา 0.10 
ม. (ตามแบบที่อบต.
กําหนด) 

- 70,000 - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
60 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

18 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุกเพื่อ
การเกษตร จากสวนนายถาวร ถึงนา
นายบุญมา 
หมูํที่ 1** 
(เสนอโดยบ๎านดงมหาวัน หมูํที่ 1)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1) 

เพื่อกํอสร๎างถนนหิน
คลุก เพื่อการเกษตร 
จากสวนนายถาวร ถึง
นานายบุญมา  และ
เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว๎าง 3.00 ยาว 
500.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. (ตามแบบท่ี
อบต.กําหนด) 

- 87,000 - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
60 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

19 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุกเพื่อ
การเกษตร จากฝายรํองมะเกีย๋ง ถึงนา
นายแสง หมู2ํ หมูํที่ 1** 
(เสนอโดยบ๎านดงมหาวัน หมูํที่ 1)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1) 

เพื่อกํอสร๎างถนนหิน
คลุก เพื่อการเกษตร
จากฝายรํองมะเกี๋ยง 
ถึงนานายแสง หมู2ํ 
และให๎ความสะดวก
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

กว๎าง 6.00 ยาว 
880.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. (ตามแบบท่ี
อบต.กําหนด) 

- 157,000 - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
60 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๒๓                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

 
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรบัการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

20 โครงการกํอสร๎างรางระบาย คสล.ตัววี 
จากบ๎านนางแรมจันทร์ ถึงบ๎านนาย
เกษม ซอย 11** 
(เสนอโดยบ๎านดงมหาวัน หมูํที่ 1)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1) 

เพื่อกํอสร๎างราง
ระบายน้ําและเพื่อให๎
น้ําไหลสะดวก 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
คสล. ความยาว 
136.00 ม. (ตามแบบ
ที่อบต.กําหนด) 

- 96,000 - สามารถระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น ร๎อยละ3๐ 

สามารถระบายน้ําได๎
สะดวกไมํอุดตัน ไมสํํง
กลิ่นเหม็นกํอความ
รําคาญ 
 

กองชําง 

21 โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล.ข๎าม
รํองมะเกี๋ยง หมูํที่ 1* 
(เสนอโดยบ๎านดงมหาวัน หมูํที่ 1)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1) 

เพื่อกํอสร๎างสะพาน 
คสล.และเพื่อให๎การ
สัญจรไปมาสะดวก 

ขนาดกว๎าง 4.00 ม. 
ยาว 16.00 ม. (ตาม
แบบท่ีอบต.กําหนด) 

- - 1,441,000 สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
80 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

22 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังจากบ๎าน
นายบุญธรรม ถึงทางโค๎งบริเวณ
หน๎าฌาปนสถาน หมูํที่ 2 * 
(เสนอโดยบ๎านรํองหวาย หมูํที่ 2)  
(จากแผนชุมชน หมูํที่ 2 ปี59) 

เพื่อกํอสร๎างถนนลูกรัง 
เพื่อการเกษตร และ
เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว๎าง 3.00 ม. ยาว 
450.00 ม. สูง 0.30 
ม.(ตามแบบท่ีอบต.
กําหนด) 

- 62,000 - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
60 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๒๔                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรบัการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

23 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎าน
นายเสถียร ถึงถนนเขตหมู1ํ2 
หมูํที่ 2 * 
(เสนอโดยบ๎านรํองหวาย หมูํที่ 2)  
(จากแผนชุมชน หมูํที่ 2 ปี59) 

เพือ่ถนน คสล. จาก
บ๎านนายเสถยีร ถึง
ถนนเขตหมู1ํ2และ
เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว๎าง 4.00 ม. ยาว 
22.00 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบที่อบต.
กําหนด) 

- 42,000 - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
80 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

24 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวยูพร๎อมฝาปดิ จากบ๎านนางเกิ่ง 
ถึงบ๎านนายแสง หมูํที่ 2* 
(เสนอโดยบ๎านรํองหวาย หมูํที่ 2)  
(จากแผนชุมชน หมูํที่ 2 ปี59 

เพื่อกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา คสล.รูปตัว
ยูพร๎อมฝาปดิจากบ๎าน
นางเกิ่ง ถึงบ๎านนาย
แสง หมูํที่ 2 และ
เพื่อให๎นํ้าไหลได๎
สะดวก 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
คสล.รูปตัวยู พร๎อมฝา
ปิด ยาว 100.00 ม. 
และมีจดุบํอพัก 2 บํอ 
(ตามแบบที่อบต.
กําหนด) 

- 364,000 - สามารถระบายน้ํา
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 3๐ 

สามารถระบายน้ําได๎
สะดวกไมํอุดตัน ไมสํํง
กลิ่นเหม็นกํอความ
รําคาญ 
 

กองชําง 

25 โครงการกํอสร๎างหินคลุกจากปากทาง
ปุาชุมชน ม.3  ถึงขุนน้ํา หมูํที่ 12* 
(เสนอโดยบ๎านปุาเลา หมูํที่ 3)*  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 3 ปี59) 

เพื่อกํอสร๎างหินคลุก
จากปากทางปุาชุมชน 
ม.12 ถึงขุนน้ํา หมูํที่ 
3 และให๎ความสะดวก
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

กว๎าง 4.00 ม. ยาว 
2,600.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม.  (ตาม
แบบท่ีอบต.กําหนด) 

- 610,000 - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
60 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๒๕                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

 
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรบัการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

26 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวยูพร๎อมฝาปดิ จากสี่แยกบ๎าน
นายวง บุญมา ถึงศาลากลางหมูํบา๎น  
หมูํที่ 5** 
(เสนอโดยบ๎านสันไทรงาม หมูํที่ 5)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 5 ปี 59) 

เพื่อกํอสร๎างราง
ระบายน้ําและเพื่อให๎
น้ําไหลสะดวก 

กํอสร๎างรางระบายน้ํารูป
ตัวยู พร๎อมฝาปิด ยาว 
146.00 ม. (ตามแบบ
ที่อบต.กําหนด) 

- 482,000 - สามารถระบายน้ํา
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 3๐ 

สามารถระบายน้ําได๎
สะดวกไมํอุดตัน ไมสํํง
กลิ่นเหม็นกํอความ
รําคาญ 
 

กองชําง 

27 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวยูพร๎อมฝาปดิ จากบ๎านนายวาท 
ถึงบ๎านนายชวลิต หมูํที่ 5**  
(เสนอโดยบ๎านสันไทรงาม หมูํที่ 5)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 5 ปี 59) 

เพื่อกํอสร๎างราง
ระบายน้ําและเพื่อให๎
น้ําไหลสะดวก 

กํอสร๎างรางระบายน้ํารูป
ตัวยู พร๎อมฝาปิด ยาว 
410.00 ม. (ตามแบบ
ที่อบต.กําหนด) 

 - 1,345,000 สามารถระบายน้ํา
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 3๐ 

สามารถระบายน้ําได๎
สะดวกไมํอุดตัน ไมสํํง
กลิ่นเหม็นกํอความ
รําคาญ 
 

กองชําง 

28 โครงการสร๎างรางระบายน้าํรูปตัวยู
พร๎อมฝาปดิ จากสามแยกศาลา
กลางบ๎าน ถึงบ๎านนายอิน ไชยสาร หมูํ
ที่ 5*  
(เสนอโดยบ๎านสันไทรงาม หมูํที่ 5)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 5 ปี 59) 

เพื่อกํอสร๎างราง
ระบายน้ําและเพื่อให๎
น้ําไหลสะดวก 

กํอสร๎างรางระบายน้ํารูป
ตัวยู พร๎อมฝาปิด ยาว 
160.00 ม. (ตามแบบ
ที่อบต.กําหนด) 

- - 524,000 สามารถระบายน้ํา
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 3๐ 

สามารถระบายน้ําได๎
สะดวกไมํอุดตัน ไมสํํง
กลิ่นเหม็นกํอความ
รําคาญ 
 

กองชําง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๒๖                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

 
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรบัการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

29 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุกเพื่อ
การเกษตรสายหนองหัวดอย หมูํที ่
6**  
(เสนอโดยบ๎านปุาสักงาม หมูํที่ 6)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 6 ปี 59) 
 

เพื่อกํอสร๎างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร
สายหนองหัวดอย 
และให๎ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว๎าง 3.00 ม. ยาว 
1,790.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. (ตาม
แบบท่ีอบต.กําหนด) 

- 316,000  สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
60 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

30 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุกหลังพนัง
แมํน้ํากกจากจุดดอยน๎อยถึงทําทราย
เกํา หมูํที่ 6**  
(เสนอโดยบ๎านปุาสักงาม หมูํที่ 6)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 6 ปี 59) 
 

เพื่อกํอสร๎างถนนหิน
คลุกหลังพนังแมํน้ํากก
จากจุดดอยน๎อยถึงทํา
ทรายเกําและเพื่อ
ความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชน 

กว๎าง 3..00 ม. ยาว 
3,000.00 ม. หินคลุก
หนา 0.10 ม. (ตาม
แบบท่ีอบต.กําหนด) 

- 528,000 - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
60 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

31 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุกเพื่อ
การเกษตร จากประปาหมูํบ๎านถึงน้ํา
กก หมูํที่ 7** 
(เสนอโดยบ๎านดอยศริิมงคล หมูํที ่7)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 7 ปี 59) 

เพื่อกํอสร๎างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร 
จากประปาหมูํบ๎านถึง
น้ํากกและให๎ความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

กว๎าง 3..00 ม. ยาว 
1,700.00 ม. หินคลุก
หนา 0.10 ม. (ตาม
แบบท่ีอบต.กําหนด) 

- 300,000 - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
60 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๒๗                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

 
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรบัการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

32 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎าน
นายทองแดง ถึงถนนลาดยาง  
หมูํที่ 8**  
(เสนอโดยบ๎านปงเคียน หมูํที่ 8)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 8 ปี 59) 

เพื่อกํอสร๎างถนน คสล. 
จากบ๎านนายทองแดง 
ถึงถนนลาดยาง และ
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชน 

กว๎าง 5.00 ม. ยาว 
10.00 ม. หนา 
0.15 ม. (ตามแบบท่ี
อบต.กําหนด) 

- 24,000 - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
60 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

33 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุกเพื่อ
การเกษตรดอยดินแดง ถึงปุาชุมชน 
หมูํที่ 9** 
(เสนอโดยบ๎านปุาสักงาม หมูํที่ 9)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 9 ปี 59) 

เพื่อกํอสร๎างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตรดอย
ดินแดง ถึงปุาชุมชน 
และให๎ความสะดวกใน
การสญัจรของประชาชน 

กว๎าง 3..00 ม. ยาว 
600.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. (ตาม
แบบท่ีอบต.กําหนด) 

- - 108,000 สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
60 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

34 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุกเพื่อ
การเกษตรจากเขตติดตํอบ๎านปงเคียน 
ถึงหนองตะเคียน หมูํที่ 10** 
(เสนอโดยบ๎านปงบน หมูํที่ 10)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 10 ปี 59) 

เพื่อกํอสร๎างถนนหินคลุก
เพื่อการเกษตรจากเขต
ติดตํอบ๎านปงเคยีน ถึง
หนองตะเคียนและให๎ความ
สะดวกในการสัญจรของ
ประชาชน 

กว๎าง 4.00 ยาว 
800.00 ม. หนา 
0.10 ม. (ตามแบบท่ี
อบต.กําหนด) 

- 186,000 - สามารถเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรได๎ร๎อยละ 
60 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๒๘                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

 
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรบัการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

35 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวยูพร๎อมฝาปดิ จากสี่แยกนาย
สุนทรถึงคลองรํองหวาย หมูํที่ 11** 
(เสนอโดยบ๎านใหมํรํองหวายหมูํที่ 11)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 11 ปี 59) 

เพื่อกํอสร๎างรางระบาย
น้ํา คสล.รูปตัวยูพร๎อม
ฝาปิด จากสี่แยกนาย
สุนทรถึงคลองรํองหวาย 
และเพื่อสามารถระบาย
น้ําได๎อยํางสะดวก 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
คสล.รูปตัวยู ยาว 
225.00 ม. (ตาม
แบบท่ีอบต.กําหนด) 

- 752,000  สามารถ
ระบายน้ํา
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 
3๐ 

สามารถระบายน้ําได๎
สะดวกไมํอุดตัน ไมสํํง
กลิ่นเหม็นกํอความ
รําคาญ 
 

กองชําง 

36 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุกเพื่อ
การเกษตรจุดเริ่มต๎นโรงสีถึงสะพาน
รํองหวาย หมูํที่ 11* 
(เสนอโดยบ๎านใหมํรํองหวายหมูํที่ 11)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 11 ปี 59) 

เพื่อกํอสร๎างถนนหินคลุก
เพื่อการเกษตรจุดเริ่มต๎น
โรงสีถึงสะพานรํองหวาย 
และให๎ความสะดวกใน
การสญัจรของประชาชน 

กว๎าง 3.00 ม. ยาว 
1,740 ม. หนา 
0.10 ม. (ตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด) 

-  304,000 สามารถเพิ่ม
ความสะดวก
ในการสัญจร
ได๎ร๎อยละ 60 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

37 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ซอย 2 
หมูํที่ 12* 
(เสนอโดยบ๎านใหมํมหาวัน หมูํที่12)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 12) 

เพื่อโครงการกํอสร๎าง
ถนน คสล.ซอย 2 และ
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชน 

กว๎าง 3.00 ม. ยาว 
140.00 ม. หนา 
0.15 ม. (ตามแบบท่ี
อบต.กําหนด) 

- 196,000 - สามารถเพิ่ม
ความสะดวก
ในการสัญจร
ได๎ร๎อยละ 80 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

รวม 1,734,000 4,472,000 3,922,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๒๙                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม  การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน  เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด๎านการพัฒนาระบบคมนาคมขนสํง  สาธารณปูโภค  สาธารณูปการ  และระบบโครงสร๎างพื้นฐานอ่ืนๆ ที่จําเป็นในเขตองค์กร   ปกครองสํวนท๎องถิ่นเพื่อรองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

1 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 1* 
(เสนอโดยบ๎านดงมหาวัน หมูํที่ 1)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1) 

เพื่อเปลี่ยนทรายกรอง
น้ําระบบประปา
หมูํบ๎าน เพื่อให๎นํ้าใส
สะอาดมากขึ้น 

เปลี่ยนกรวดกรองทราย
กอง (ตามแบบท่ีอบต.
กําหนด) 

20,000 - - ประชาชนผู๎ใช๎น้ํามี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 20 

น้ําประปามคีวามใส
สะอาดเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

2 โครงการตํอเติมอาคารเอนกประสงค์
ประจําหมูํบ๎าน (หอประชุม) หมูํที่ 1** 
(เสนอโดยบ๎านดงมหาวัน หมูํที่ 1)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1) 

เพื่อตํอเติมอาคาร
เอนกประสงค์และเพื่อ
ใช๎เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของหมูํบ๎าน 
 

ตํอเติมอาคาร
เอนกประสงค์ งานพ้ืน 
ช้ัน 2 และงานทาสี 
(ตามแบบที่อบต.
กําหนด) 

260,000 100,000 100,000 ประชาชนร๎อยละ 
๘๐พึงพอใจในการ
ใช๎บริการอาคาร
เอนกประสงค์ 

อาคารเอนกประสงค์ที่
พร๎อมใช๎งานของ
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟูาเข๎าฌาปณ
สถานถึงหนองสถาน หมูํที่ 2 รํวมกับ
หมูํ 11 (จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 2,11) 
(เสนอโดยบ๎านรํองหวาย, บ๎านใหมํรํอง
หวาย หมูํที่ 2,11)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 2,11) 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาเข๎า
ไปยังฌาปนสถานของ
หมูํบ๎านและเพื่อให๎มี
ไฟฟูาใช๎สําหรับดําเนิน
กิจกรรม 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา
ระยะทาง 330 ม. 
พร๎อมมิเตอร์ขนาด 15 
แอมป์ (ตามแบบท่ีอบต.
กําหนด) 

140,000 
 

100,000 100,000 ประชาชนร๎อยละ 
70 พึงพอใจใน
การใช๎บริการ 

ฌาปณสถานมไีฟฟูาใช๎ กองชําง 

4 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 3** 
(เสนอโดยบ๎านปุาเลา หมูํที่ 3)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 3) 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให๎มี
ประสิทธิภาพและ
เพื่อให๎น้ําไหลได๎
สะดวก 

เปลี่ยนกรวดกรองทราย
กอง (ตามแบบท่ีอบต.
กําหนด) 

20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู๎ใช๎น้ํามี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 20 

น้ําประปามคีวามใส
สะอาดเพิ่มขึ้น 

กองชําง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๓๐                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

 
 
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

5 โครงการตํอเติมหลังคาศาลาพักญาติ 
หมูํที่ 5* 
(เสนอโดยบ๎านสันไทรงาม หมูํที่ 5)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 5) 

เพื่อตํอเติมหลังคา
ศาลาพักญาติ จํานวน 
1 หลังและเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกํ
ประชาชนผู๎ใช๎งาน 

ตํอเติมศาลาพัก
ญาติฌาปณสถาน (ตาม
แบบท่ีอบต.กําหนด) 

70,000 - - ประชาชน
ผู๎ใช๎บริการมีความ
พึงพอใจร๎อยละ 
70 

การตํอเตมิหลังคา 
จํานวน 1 หลัง และ
ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการใช๎งาน 

กองชําง 

6 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 5** 
(เสนอโดยบ๎านสันไทรงาม หมูํที่ 5)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 5) 

เพื่อซํอมแซมระบบ
ประปาให๎มี
ประสิทธิภาพและ
เพื่อให๎น้ําไหลได๎
สะดวก 

ปรับปรุงระบบประปา  
เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขํง 3 hp 3 เฟส ประตู
ทองเหลือง 4 นิ้ว 
ประตูน้ําทองเหลือง 3 
นิ้ว ข๎องอ 90องศา 4 
นิ้ว (ตามแบบที่อบต.
กําหนด) 

30,000 - - ประชาชน
ผู๎ใช๎บริการมีความ
พึงพอใจร๎อยละ 
70 

ระบบประปาได๎รับการ
ปรับปรุงซํอมแซมและ
มีการผลิตน้ําประปาที่
มีประสิทธิภาพ 

กองชําง 

7 โครงการเทลานคสล.จดุบํอน้ําโบราณ
ของหมูํบ๎าน หมูํที่ 6** 
(เสนอโดยบ๎านปุาตึง หมูํที่ 6)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 6) 

เพื่อเทลานจุดบํอน้ํา
โบราณและเพื่อรองรับ
การใช๎งานของหมูํบ๎าน 

เทลาน คสล. กว๎าง 
9.00 ม. ยาว 9.00 ม. 
หนา 0.10 ม. หรือ
มีพท.ไมํน๎อยกวํา 
81.00 ตร.ม. (ตาม
แบบท่ีอบต.กําหนด) 

29,000 20,000 20,000 ประชาชน
ผู๎ใช๎บริการมีความ
พึงพอใจร๎อยละ 
70 

มีลาน สําหรับดําเนิน
กิจกรรมตําง ๆ ของ
หมูํบ๎าน 

กองชําง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๓๑                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

 
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

8 โครงการจดัซื้อทํอประปา สําหรับ
ขยายเขตประปา หมูํที่ 9* (โซนมลูนิธิ
เวียงราชพลี) 
(เสนอโดยบ๎านปุาสักงาม หมูํที่ 9)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 9) 
 

เพื่อจัดหาทํอประปา
สําหรับขยายเข 
ตประปาและเพื่อให๎
ประชาชนมีน้ําสําหรับ
อุปโภค 

ทํอ pvc 4” ช้ัน 8.5 
ทํอ pvc 3” ช้ัน 8.5 
ข๎อตํอและน้ํายาประสาน
ทํอ 10% ของคําวัสดุ 
(ตามทีอ่บต.กําหนดป 

100,000 100,000 100,000 มีการขยายเขต
ประปาภายใน
หมูํบ๎านเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 20 

มีการขยายเขตประปา
และมีประชาชนได๎ใช๎
น้ําประปาเพิม่ขึ้น 

กองชําง 

9 โครงการจดัซื้อซับเมิสพร๎อมขยายเขต
ไฟฟูาสําหรับประปาหมูํบ๎าน หมูํที ่9* 
(เสนอโดยบ๎านปุาสักงาม หมูํที่ 9)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 9) 

เพื่อจัดหาเครื่อง
ซับเมิสและขยายไฟฟูา
สําหรับงานประปา
หมูํบ๎านและประชาชน
มีน้ําใช๎อยํางเพียงพอ 

1.งานปรับปรุงระบบ
ประปา  
2.ป๎๊มน้ําแบบจมน้ําซับ
เมอร์ส 2 แรง 3 เฟส 
(ตามแบบอบต.กําหนด) 

50,000 - - ประชาชน
ผู๎ใช๎บริการมีความ
พึงพอใจร๎อยละ 
70 

ประชาชนได๎ใช๎
น้ําประปาเพิม่ขึ้น 

กองชําง 

10 โครงการกํอสร๎างศาลาพักญาติ หมูํ 9* 
(เสนอโดยบ๎านปุาสักงาม หมูํที่ 9)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 9) 

กํอสร๎างศาพักญาติ
จํานวน 1 หลัง และ
เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกํประชาชน
ในการใช๎จัดกิจกรรม 

กํอสร๎างศาลาพักญาติ 
จํานวน 1 หลัง (ตาม
แบบท่ีอบต.กําหนด) 

100,000 - - ประชาชน
ผู๎ใช๎บริการมีความ
พึงพอใจร๎อยละ 
80 

ศาลาพักญาติจํานวน 
1 หลัง และอํานวย
ความสะดวกแกํ
ประชาชนในการจัด
กิจกรรม 

กองชําง 

11 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมูํ 
10* 
(เสนอโดยบ๎านปงบน หมูํที่ 10)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 10) 

เพื่อจัดซื้อลําโพงฮอล์
และเพื่อประชาชน
ได๎รับฟ๎งเสียงตามสาย
ชัดเจนขึ้น 

1. ชุดลําโพงฮอร์นขนาด
ปากลําโพง 21 น้ิว
พร๎อมอุปกรณ์ จาํนวน 
2 ชุด และสายดรอป
วาย (ตามแบบท่ีอบต.
กําหนด) 

15,000 - - ประชาชนไดร๎ับ
ข๎อมูลขําวสาร
หมูํบ๎านชัดเจนขึ้น
ร๎อยละ 20 

จัดซื้อลําโพงฮอล์และ
มีการได๎รับฟ๎งเสียง
ตามสายชัดเจนขึ้น 

กองชําง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๓๒                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

12 โครงการปรับปรุงตํอเติมอาคาร
สํานักงานท่ีทําการ อบต.ดงมหาวนั 
หมูํที่ 5** 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน อบต.ให๎
เหมาะสําหรับการใช๎
งานและเพื่ออํานวย
ความสะดวก 

ปรับปรุงตํอเติมตัว
อาคารสํานักงาน(ตาม
แบบท่ีอบต.กําหนด) 

500,000 200,000 200,000 ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสูง
ร๎อยละ ๖๐  ขึ้น
ไป 

มีสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงานเป็นสัดสํวน
และงํายตํอการดูแล
รักษา 

กองชําง 

13 โครงการปรับปรุงบํอพักน้ําประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 8** 
(เสนอโดยบ๎านปงบน หมูํที่ 8)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 8) 

เพื่อปรับปรุงบํอพัก
น้ําประปาหมูํบ๎าน 

ปรับปรุงระบบบํอพัก
น้ําประปาหมูํบ๎าน (ตาม
แบบท่ีอบต.กําหนด) 

- 50,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจร๎อยละ 
70 

น้ําประปามคีวาม
สะอาดเพิ่มมากข้ึน 

กองชําง 

14 โครงการกํอสร๎างลานตากพืชผล
การเกษตร หมูํที่ 9** 
(เสนอโดยบ๎านปุาสักงาม หมูํที่ 9)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 9) 

เพื่อมีลานตากผลผลิต
ทางการเกษตรของ
หมูํบ๎าน 

กํอสร๎างลานคสล. 1 
แหํง (ตามแบบท่ีอบต.
กํานด) 

- - 100,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจร๎อยละ 
70 

มีพื้นท่ีสําหรับตาก
ผลผลติทางการเกษตร 

กองชําง 

15 โครงการกํอสร๎างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดงมหาวัน* 

เพื่อกํอสร๎างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแหํง
ใหมํ และเพื่อรวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 
แหํง (ตามแบบท่ีอบต.
กําหนด) 

- 1,000,000 - ผู๎ปกครองมีความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวมเป็นแหํงเด็กและ
เป็นการเพิ่มประสิทธิ 
ภาพในการบริหารการ
เรียนการสอน 

กองชําง  

16 โครงการปรับปรุงตํอเติมอาคาร
เอนกประสงค์ (หอประชุมอบต.ดง
มหาวัน) 

1.เพื่อปรับปรุงอาคาร
ให๎พร๎อมสําหรับ
ปฏิบัติงาน 
2.เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกํประชาชน 

โครงการปรับปรุงตํอเติม
อาคารเอนกประสงค์ 
(หอประชุมอบต.ดงมหา
วัน)ตามแบบอบต.
กําหนด 

500,000 200,000 200,000 โครงการปรับปรุง
ตํอเติมอาคาร
เอนกประสงค์ 
จํานวน 1 หลัง 

อาคารพร๎อมสําหรบัใช๎
ปฏิบัติงาน 
อํานวยความสะดวก
แกํประชาชน 

กองชําง 

รวม 1,834,000 1,790,000 840,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๓๓                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม  การทํองเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน  เชื่อมโยงกลุํมประเทศ GMS และ ASEAN  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาดา๎นเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที ่  2   การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
2.1 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกจิพอเพียง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

1 โครงการสํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
หมูํที่ 5** 
(เสนอโดยบ๎านสันไทรงาม หมูํที่ 5)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 5) 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนดําเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง สร๎างรายได๎ 
ลดรายจําย 

ผู๎เข๎าอบรมโครงการ 30 
คน 

20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
มีความรูด๎๎าน
เศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 
30 

สํงเสริมให๎ประชาชน
ดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สร๎างรายได๎ 
ลดรายจําย 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการสํงเสริมกองทุนแมํของ
แผํนดิน หมูํที่ 5* 
(เสนอโดยบ๎านสันไทรงาม หมูํที่ 5)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 5) 

เพื่อสํงเสริมการดําเนิน
กิจกรรมกองทุนแมํ
ของแผํนดินภายใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนหมูํที่ 5 บ๎าน
สันไทรงาม 

10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจร๎อยละ 
70 

สํงเสริมการดําเนิน
กิจกรรมกองทุนแมํ
ของแผํนดินภายใน
หมูํบ๎าน 

สํานักงานปลัด 

3 โครงการศูนย์เรยีนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลดงมหาวัน*** 

เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎
ด๎านเศรษฐกิจพอเพยีง 

ตัวแทนเกษตรกรตําบล
ดงมหาวัน จํานวน 30 
คน 

30,000 30,000 30,000 ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
มี่ความรูด๎๎าน
เศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 30 

มีการเรียนรูด๎๎าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงานปลัด 

4 โครงการตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและ
สมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ** 
 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
โครงการตาม
พระราชดําริฯ 

ผู๎นําชุมชนและ
ประชาชนในตําบลดง
มหาวัน 

50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจร๎อยละ 
70 

มีสํงเสริมสนับสนุน
โครงการตาม
พระราชดําร ิ

สํานักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๓๔                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

2.1 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกจิพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม  การทํองเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน  เชื่อมโยงกลุํมประเทศ GMS และ ASEAN  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

5 โครงการหมูํบ๎านแผํนดินธรรมแผนํดิน
ทอง*** 
(เสนอโดยหมูํ 1-12 ยกเว๎นหมูํที่ 4) 

เพื่อสํงเสริมหมูํบา๎น
ดําเนินกิจกรรม
หมูํบ๎านแผํนดินธรรม
แผํนดินทองและเพื่อ
สํงเสริมการดําเนิน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

ผู๎นําชุมชนและ
ประชาชนในตําบลดง
มหาวัน 11 หมูํบ๎าน 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจร๎อยละ 
70 

มีสํงเสริมหมูํบ๎าน
ดําเนินกิจกรรม
หมูํบ๎านแผํนดินธรรม
แผํนดินทองและเป็น
การสํงเสริมการดําเนิน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักงานปลัด 

6 โครงการอบรมให๎ความรู๎แกํเกษตรกร
ตําบลดงมหาวันและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** 
 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎แกํ
เกษตรกรตําบลดงมหา
วันและศึกษาดูงาน
และเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลติ
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู๎นําชุมชนและ
ประชาชนในตําบลดง
มหาวัน จํานวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจร๎อยละ 
70 

ประชาชนมีความรู๎การ
ทําเกษตรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงานปลัด 

รวม 260,000 260,000 260,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๓๕                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาดา๎นเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที ่  2   การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
2.2  แนวทางสํงเสริมการสร๎างงานและอาชีพให๎แกํประชาชน  เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎แกํครอบครัว  และการจัดการตลาด  เพื่อให๎เกิดความยัง่ยืนในอาชีพท้ังภาคเกษตรกรรม   

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาตลาด
ชุมชน ** 
(เสนอโดยหมูํ 1-12 ยกเว๎นหมูํ 4)  
 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาตลาดชุมชนใน
พื้นที ่

ตลาดในพ้ืนท่ีตําบลดง
มหาวัน 

50,000 50,000 50,000 มีการปรับปรุง
ตลาดใหด๎ีขึ้นร๎อย
ละ 20 

มีการปรับปรุงและ
พัฒนาตลาดชุมชนใน
พื้นที ่

กองชําง 

2 โครงการอบรมอาชีพทําของใช๎ใน
ครัวเรือน  หมูํที่ 6* 
(เสนอโดยบ๎านปุาตึง หมูํที่ 6)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 6) 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎
การทําของใช๎ใน
ครัวเรือนและเป็นการ
สํงเสริมการลด
รายจํายในครัวเรือน 

ผู๎เข๎าอบรม 30 คน 10,000 - - ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความรู๎ในการทํา
ผลิตภณัฑ์ใช๎ใน
ครัวเรือน ร๎อยละ
80 

ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความรู๎การทําของใช๎
ในครัวเรือนและลด
คําใช๎จํายในครัวเรือน 

สํานักงานปลัด 

3 โครงการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ผ๎าไหม หมูํที่ 11* 
(เสนอโดยบ๎านใหมํรํองหวาย หมูํที1่1)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 11) 

เพื่ออบรมแปรรูป
ผลิตภณัฑ์จากผ๎าไหม
เพื่อพัฒนาอาชีพ
เสรมิสร๎างรายได ๎

ผู๎เข๎าอบรม 20 คน 27,000 - - ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความรู๎ในการแปร
รูปผลิตภณัฑ์จาก
ผ๎าไหม ร๎อยละ80 

ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ใน
การแปรรปูผลิตภณัฑ์
จากผ๎าไหมมีแนวทาง
หารายได๎เพิม่ขึ้น 

สํานักงานปลัด 

4 โครงการพัฒนาศูนยบ์ริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  

เพื่อให๎เกษตรกรมี
ชํองทางเรียนรู๎วิชาการ  
สามารถนํามา
ประยุกต์ใช๎ให๎
เหมาะสมกับชุมชนได ๎

สนับสนุนศูนย์บริการ
ถํายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรตําบล ดง
มหาวัน 

50,000 50,000 50,000 มีการถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษ
ตรเพิ่มขึ้นร๎อยละ 
40 

เกษตรกรสามารถนํา
วิชาการความรู๎ทีไ่ด๎รับ
มาประยุกต์ใช๎ให๎
เหมาะสมกับตนเองได ๎ 

สํานักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๓๖                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

2.2 แนวทางสํงเสรมิการสร๎างงานและอาชีพให๎แกํประชาชน  เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎แกํครอบครัว  และการจัดการตลาด  เพื่อให๎เกิดความยัง่ยืนในอาชีพท้ังภาคเกษตรกรรม   

 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

5 โครงการสนับสนุนผลติ ภณัฑ์สินคา๎  
OTOP และฝึกอบรมเพิม่คําการ
ผลิต** 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
สินค๎า OTOP  ของ
ตําบลให๎มคีุณภาพ
และมาตรฐาน 

กลุํมผูผ๎ลติสินค๎า OTOP 
และกลุมํอาชีพในตําบล 

50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 70 ของ
กลุํมเปูาหมายพีง
พอใจ 

สินค๎า OTOP มี
คุณภาพสามารถ
จําหนํายได๎มากข้ึน 

สํานักงานปลัด 

6 โครงการสํงเสริมการเกษตร หมูํที่ 5** 
(เสนอโดยบ๎านสันไทรงาม หมูํที่ 5)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 5)  

1.เพื่อสํงเสรมิ
การเกษตรให๎กับ
ประชาชน 
2.เพื่อชํวยลดต๎นทุน
การผลิต 

อบรมสํงเสรมิการเกษตร 
โดยมผีู๎เข๎ารํวมอบรม 
30 คน 

   20,000 
 
                          

20,000 20,000 ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมายพึง
พอใจ 

1. สํงเสริมการเกษตร
และประชาชนมี
ความรู๎ด๎านการเกษตร
เพิ่มมากข้ึน  
2.เป็นการลดต๎นทุน
การผลิด 

สํานักงานปลัด 

7 โครงการอบรมให๎ความรู๎ในการทําปุ๋ย
อินทรีย์** 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 ยกเวน๎
หมูํ 4) 

1.เพื่อสํงเสรมิ
การเกษตรโดยการใช๎ 
ปุ๋ยอินทร ์                
2.เพื่อสํงเสรมิการลด
ต๎นทุนการผลิต 

อบรมสํงเสรมิการเกษตร 
โดยมผีู๎เข๎ารํวมอบรม 
40 คน 

   30,000                          30,000 30,000 ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมายพึง
พอใจ 

1. สํงเสริมการเกษตร
โดยการใช๎ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
อินทรีย์     
2.เป็นการลดต๎นทุน
การผลิด 

สํานักงานปลัด 

8 โครงการอบรมทําดอกไม๎จันท*์ 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 ยกเวน๎
หมูํ 4) 

เพื่ออบรมอาชีพและ
เป็นการพัฒนาอาชีพ
ให๎ประชาชนเพิ่ม
รายได ๎

ผู๎เข๎าอบรม 30 คน 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมายพึง
พอใจ 

ผู๎เข๎าอบรมีความรู๎และ
เป็นการพัฒนาอาชีพ
ให๎ประชาชนเพิ่ม
รายได ๎

สํานักงานปลัด 

9 โครงการสํงเสริมอาชีพกลุํมสตรีการทํา
ลูกช้ิน หมูยอ* 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 ยกเวน๎
หมูํ 4) 

เพื่ออบรมอาชีพและ
เป็นการพัฒนาอาชีพ
ให๎ประชาชนเพิ่ม
รายได ๎

ผู๎เข๎าอบรม 30 คน 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมายพึง
พอใจ 

ผู๎เข๎าอบรมีความรู๎และ
เป็นการพัฒนาอาชีพ
ให๎ประชาชนเพิ่ม
รายได ๎

สํานักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

10 โครงการสํงเสริมอาชีพกลุํมสตรีการ
เย็บผ๎า** 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 ยกเวน๎
หมูํ 4) 

เพื่ออบรมอาชีพและ
เป็นการพัฒนาอาชีพ
ให๎ประชาชนเพิ่ม
รายได ๎

ผู๎เข๎าอบรม 30 คน 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมายพึง
พอใจ 

ผู๎เข๎าอบรมีความรู๎และ
เป็นการพัฒนาอาชีพ
ให๎ประชาชนเพิ่ม
รายได ๎

สํานักงานปลัด 

11 โครงการสํงเสริมอาชีพการปลูกหมํอน
เลี้ยงไหม* 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 ยกเวน๎
หมูํ 4) 

เพื่ออบรมอาชีพและ
เป็นการพัฒนาอาชีพ
ให๎ประชาชนเพิ่ม
รายได ๎

ผู๎เข๎าอบรม 30 คน 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมายพึง
พอใจ 

ผู๎เข๎าอบรมีความรู๎และ
เป็นการพัฒนาอาชีพ
ให๎ประชาชนเพิ่ม
รายได ๎

สํานักงานปลัด 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ผลิตภณัฑ์ในชุมชนหรือการแปรรปู
เพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตร*. 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 ยกเวน๎
หมูํ 4) 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผลิตภณัฑ์ชุมชน
และเป็นการสร๎าง
รายได ๎

ผู๎เข๎าอบรม 30 คน 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมายพึง
พอใจ 

ผู๎เข๎าอบรมมีการ
พัฒนาศักยภาพของ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและ
เป็นการสร๎างรายได ๎

สํานักงานปลัด 

13 โครงการสํงเสริมการผลิตเชื้อราไตร
โครเดอร์มา*** 

เพื่อให๎เกษตรกร
สามารถใช๎กําจัดแมลง
ในพืช  

ผู๎เข๎าอบรม 30  คน 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมายพึง
พอใจ 

สามารถลดต๎นทุนการ
ผลิต 

สํานักงานปลัด 

รวม 357,000 320,000 320,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม  การทํองเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน  เชื่อมโยงกลุํมประเทศ GMS และ ASEAN  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาดา๎นเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที ่  2   การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
2.3  การพัฒนาระบบชลประทาน  หรือการพัฒนาแหลํงน้ํา และระบบบริหารจัดการน้ํา  เพ่ือสนับสนุนผลผลติทางด๎านการเกษตร  และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจการขยายพันธุ์สตัว์ที่ขาดแคลนเพื่อรองรับการเข๎าสูปํระชาคม
อาเซียน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

1 โครงการหินทิ้งปูองกันตลิ่งแมํน้าํกก 
หมูํที่ 7** 
(เสนอโดยบ๎านดอยศริิมงคล หมูํที ่7)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 7 ปี 59) 

1.เพื่อเสริมคันพนัง
ปูองกันการกัดเซาะ
ตลิ่งของแมํน้ํากก              
2.เพื่อปูองกันนํ้าทํวม 

 งานหินท้ิงจุดละ 56 
ลบ.ม. จํานวน 4 จุด 
(ตามแบบที่อบต.
กําหนด) 

212,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 90 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

1.ทําพนังปูองกันนํ้า
กัดเซาะ                                      
2.ปูองกันนํ้าทํวม 

กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎างประตูน้ําสําหรับเปิด-
ปิดน้ําจุดหนองตะเคียน หมูํที่ 10 *
(เสนอโดยบ๎านปงบน หมูํที่ 10)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 10 ปี 59 ) 

เพื่อกํอสร๎างกํอสรา๎ง
ประตูน้ําสําหรับเปิด-
ปิดน้ําจุดหนอง
ตะเคียน 

วางทํอระบายน้ําขนาด
เส๎นผาํศูนย์กลาง 1.00 
ม. จํานวน 3 แถว ยาว 
7.00 ม. พร๎อมติดตั้ง
ประตรูะบายน้าํแบบ
พวงมาลัยหมุนเปิด-ปิด
สําหรับทํอ 1.00 ม. 
(ตามแบบที่อบต.
กําหนด) 

270,000 - - ร๎อยละ 90 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 
 

มีประตูสําหรับเปดิ – 
ปิดน้ํา สําหรับกักเก็บ
น้ํา 

กองชําง 

3 โครงการเสรมิคั้นพนังกั้นแมํน้ํากก หมูํ 
5 หมู6ํ หมู ํ7 หมู ํ8 หมูํ 9 หมูํ 10** 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 6-10 ปี 59) 

เพื่อเสรมิคันพนังให๎
สูงขึ้นและเพื่อปูองกัน
น้ําทํวม 

เสรมิคั้นพนังกั้นแมํน้ํา
กก (ตามแบบที่อบต.
กําหนด) 

500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ 90 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

1.การเสริมคันพนัง
ปูองกันนํ้ากัดเซาะ               
2.ปูองกันนํ้าทํวม 

กองชําง 

4 โครงการสร๎างฝายชะลอน้ําปูองกนัภัย
แล๎ง* 
(เสนอโดยหมูํที่ 1 – 12 ยกเว๎นหมูํ4) 

เพื่อสร๎างฝายชะลอน้ํา
และสาํหรับกักเก็บน้ํา 

จํานวน 1 แหํง (ตาม
แบบท่ีอบต.กําหนด) 

50,000 50,000 50,000 ฝาย 1 แหํง มีสร๎างฝายชะลอนํ้า
และกักเก็บน้ํา 

กองชําง/งาน
ปูองกันฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๓๙                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

 
2.3  การพัฒนาระบบชลประทาน  หรือการพัฒนาแหลํงน้ํา และระบบบริหารจัดการน้ํา  เพ่ือสนับสนุนผลผลติทางด๎านการเกษตร  และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจการขยายพันธุ์สตัว์ที่ขาดแคลนเพื่อรองรับการเข๎าสูปํระชาคม
อาเซียน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

5 โครงการหินทิ้งปูองกันตลิ่งแมํน้าํกก 
หมูํที่ 8** 
(เสนอโดยบ๎านปงเคียน หมูํที่ 8)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 8 ปี 59) 

1.เพื่อเสริมคันพนัง
ปูองกันการกัดเซาะ
ตลิ่งของแมํน้ํากก              
2.เพื่อปูองกันนํ้าทํวม 

งานหินท้ิงจุดละ 56 
ลบ.ม. จํานวน 4 จุด 
(ตามแบบที่อบต.
กําหนด) 

- 200,000 200,000 ร๎อยละ 90 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

1.ทําพนังปูองกันนํ้า
กัดเซาะ                                      
2.ปูองกันนํ้าทํวม 

กองชําง 

6 โครงการหินทิ้งปูองกันตลิ่งแมํน้าํกก 
หมูํที่ 10** 
(เสนอโดยบ๎านปงบน หมูํที่ 10)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 10 ปี 59) 

1.เพื่อเสริมคันพนัง
ปูองกันการกัดเซาะ
ตลิ่งของแมํน้ํากก              
2.เพื่อปูองกันนํ้าทํวม 

งานหินท้ิงจุดละ 56 
ลบ.ม. จํานวน 4 จุด 
(ตามแบบที่อบต.
กําหนด) 

- 200,000 200,000 ร๎อยละ 90 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

1.ทําพนังปูองกันนํ้า
กัดเซาะ                                      
2.ปูองกันนํ้าทํวม 

กองชําง 

7 โครงการจดัซื้อถังน้ํา** 
(จากแผนหมูํบ๎าน 1-12 ยกเว๎นหมูํที่ 
4) 

เพื่อสําหรับเก็บน้ําไว๎
ใช๎สําหรับอุปโภค
บริโภค  

ถังพลาสติก ขนาด 
2,000 ลิตร จํานวน 
11 ถัง 

78,000 - - ร๎อยละ 90 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

มีถังน้ําสําหรับใสํน้ํา
เพื่อประชาชน
โดยเฉพาะในชํวง
หน๎าแล๎งหรือการขาด
แคลนน้ํา 

สํานักงานปลัด 

8 โครงการกํอสร๎างสถานสีูบน้ํา* 
(จากแผนหมูํบ๎าน 1-12 ยกเว๎นหมูํที่ 
4) 

เพื่อสร๎างสถานสีูบน้ํา
และเพื่อชํวยเหลือ
ประชาชนเมื่อเกิดสา
ธารณภัย 

สร๎างสถานสีูบน้ํา 1 
แหํง พร๎อมอุปกรณ์ 
(ตามแบบที่อบต.
กําหนด) 

100,000 - - ร๎อยละ 90 ของ
ชุมชนพึงพอใจ 

มีจุดสบูน้ําเพื่อ
ชํวยเหลือประชาชน
เมื่อเกิดสาธารณภยั 

กองชําง 

รวม 1,210,000 1,150,000 1,150,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๔๐                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
     3.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑม์าตรฐาน 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

๑ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก** 

เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให๎
มีความปลอดภัยและมี
สภาพแวดล๎อมในการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสํวน
ตําบลดงมหาวัน จํานวน 
3 ศูนย ์

100,000 100,000 100,000 ผู๎ปกครองเด็กพึง
พอใจร๎อยละ 80 

ศูนย์เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยและมี
สภาพแวดล๎อมในการ
เรียนการสอนที่
เหมาะสม 

กองการศึกษา 

2 โครงการสํงเสริมการเรยีนรู๎
ระหวํางผู๎ปกครอง เด็กเล็กและ
ผู๎ดูแลเด็ก** 

เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ของ
ศูนย์เด็กเล็ก  3 ศูนย์  
รํวมกันระหวํางเด็ก
ผู๎ปกครอง และผู๎ดูแลเด็ก 

ผู๎ปกครอง  เด็กเล็ก  
และผูด๎ูแลเด็กทุกคน          

30,000  30,000  30,000  ผู๎ปกครองเด็กพึง
พอใจร๎อยละ 80 

ผู๎ดูแลเด็ก     
ผู๎ปกครอง  และเด็กมี
การเรยีนรู๎และความ 
สัมพันธ์ที่ดีตํอกัน 

กองการศึกษา 

3 โครงการสํงเสริมการเรยีนรู๎ของ
ประชาชน (จัดหาหนังสือพิมพ์
ประจําหมูํบ๎าน)** 
(เสนอโดยหมูํที่1-12 ยกเว๎นหมู4ํ) 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
ได๎อํานหนังสือและรับรู๎
ข๎อมูลขําวสารเป็นประจํา
ทุกวัน 

จํานวน 11 หมูํบ๎าน 
บ๎านละ 1 ฉบับ/วัน 

44,000 
 
 
 

44,000 44,000 ประชาชนพึงพอใจ
ร๎อยละ 80 

ประชาชนได๎อําน
หนังสือและรับรู๎ข๎อมลู
ขําวสารป๎จจบุันเป็น
ประจําทุกวัน 

กองการศึกษา 

4 โครงการสํงเสริมการสอน
ภาษาตํางประเทศเพื่อรองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียนให๎กับ
ประชาชนตําบลดงมหาวัน** 
(เสนอโดยหมูํที่1-12 ยกเว๎นหมู4ํ) 

เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎าน
ภาษาตํางประเทศให๎กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลดง
มหาวัน 

สํงเสริมการเรียน
ภาษาตํางประเทศให๎กับ
ประชาชนตําบลดงมหา
วัน จํานวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความรู๎
ภาษาตํางประเทศ
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 20 

ประชาชนมีความรู๎
ภาษาตํางประเทศเพื่อ
รองรับสูํประชาคม
อาเซียน 

กองการศึกษา 

รวม 224,000 224,000 224,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๔๑                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
     3.2 แนวทางสนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมท้ังส่งเสริมการศกึษาที่ค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
ตําบลดงมหาวัน** 
(เสนอโดยหมูํที่1-12 ยกเว๎นหมู4ํ) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนตําบลดงมหาวันให๎
มีคุณภาพ 

กลุํมเด็กและเยาวชน
ตําบลดงมหาวันเข๎ารํวม
กิจกรรม 

40,000 
 

40,000 40,000 ร๎อยละของความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชนมี
ศักยภาพในด๎านตาํง ๆ 
เพิ่มมากข้ึน 

กองการศึกษา 

รวม 40,000 40,000 40,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๔๒                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
     4.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อให้มีคุณภาพ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

๑ โครงการจดัซื้อเครื่องวัดความ 
ดัน * 
(เสนอโดย หมูํที่ 1,2,11)  

เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความ
ดันใช๎ในงานสาธารณสุข 

17 เครื่อง 58,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ
ประชาชนได๎
ตรวจวัดความดัน 

มีเครื่องวัดความดันใช๎
ในการตรวจสุขภาพ 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก** 
(เสนอโดย หมูํที่1-12 ยกเว๎นหมูทํี่ 
4) 

เพื่อปูองกันการแพรํ
ระบาดของโรค
ไข๎เลือดออก 

ทุกหมูํบ๎านในเขต
ตําบลดงมหาวัน 
จํานวน 11 หมูํบ๎าน 

90,000 90,000 90,000 ลดการระบาดของ
ไข๎เลือดออกร๎อย
ละ 10 

สามารถควบคุมการ
แพรํระบาด ของโรค
ไข๎เลือดออก 

สํานักงานปลัด 

3 โครงการบริการสาธารณสุขมูล
ฐาน** 
(เสนอโดย หมูํที่1-12 ยกเว๎นหมูทํี่ 
4) 

เพื่อสํงเสริมงาน
สาธารณสุขมูลฐานแกํ
ประชาชนในเขตตําบล 

อุดหนุน  อสม. 
หมูํบ๎านในเขตตาํบล
ดงมหาวัน  หมูํบ๎านละ  
7,500   

82,500 82,500 82,500 จํานวนหมูํบ๎านที่
ดําเนินงานด๎าน
สาธารณสุข 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนไดร๎ับบริการ
ด๎านสาธารณสุขมลู
ฐานอยํางเพียงพอและ
ทั่วถึง 

สํานักงานปลัด 

4 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า
และควบคมุประชากรสุนัข 
แมว*** 
(เสนอโดยหมูํที่1-12 ยกเว๎นหมู4ํ) 

เพื่อปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า
ในสัตว์เลีย้งเมื่อประกาศ
เป็นพื้นที่ระบาด  และ
ควบคุมจํานวนสตัว ์

สุนัข   แมวและสัตว์
เลี้ยง 

   20,000      20,000 20,000 ร๎อยละ 70 ของ
สัตว์เลี้ยงได๎รับ
วัคซีน 

เป็นการปูองกันการ
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

สํานักงานปลัด 

5 โครงการปูองกันและแก๎ไขปญ๎หา
โรคเอดส์และโรคตดิตํอทาง
เพศสัมพันธ์** 
(เสนอโดยหมูํที่1-12 ยกเว๎นหมู4ํ) 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับโรคเอดส์ให๎กับ
กลุํมเปูาหมาย 

เผยแพรคํวามรู ๎  
ฝึกอบรมให๎ความรู๎
กลุํมเสี่ยงในตําบล 
จํานวน 30 คน 

20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎เรื่องโรค
เอดส์เพิม่ขึ้นร๎อย
ละ 30 

ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎
เกี่ยวกับโรคเอดสแ์ละ
วิธีการปูองกัน 

สํานักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๔๓                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

4.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อให้มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

6 โครงการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
การใช๎สารเคมี** 
(เสนอโดยหมูํที่1-12 ยกเว๎นหมู4ํ) 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎กับ
ประชาชนในการใช๎
สารเคมีให๎ถูกวิธีและการ
ปูองกันสารเคม ี

ผู๎เข๎ารํวมอบรม จํานวน 
30 คน 

20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของผูเ๎ข๎า
อบรมมีความรู๎
ด๎านสารเคมี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู๎ใน
การใช๎สารเคมีให๎ถูกวิธี
และการปูองกัน
สารเคม ี

สํานักงานปลัด 

7 โครงการอบรมให๎ความรู๎ด๎านการ
ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ* 
(เสนอโดยหมูํที่1-12 ยกเว๎นหมู4ํ) 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎ด๎าน
การดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพใจ 

ผู๎เข๎าอบรมจํานวน 30 
คน 

20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของผูเ๎ข๎า
อบรมมีความรู๎การ
ดูแลสุขภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู๎
และความเข๎าใจในการ
ดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพใจ 

สํานักงานปลัด 

รวม 310,500 272,500 272,500    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๔๔                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
     4.2 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

๑ โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม 
และภมูิป๎ญญาท๎องถิ่น ให๎กับ
ประชาชน ม.8* 
(เสนอโดยบ๎านปงเคียน หมูํที่ 8)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 8) 

เพื่ออบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และภูมิปญ๎ญา
ท๎องถิ่น ให๎กับประชาชน 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 30 
คน 

20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของผูเ๎ข๎า
อบรมมีความรู๎
ด๎านภูมิปญ๎ญา
ท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู๎
ด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม และภูมิ
ป๎ญญาท๎องถิ่น  

กองการศึกษา 

2 โครงการสํงเสริมงานประเพณี 9 
ชนเผํา หมูํที่ 9 * 
(เสนอโดยบ๎านปุาสักงาม หมูํที่ 9)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 9) 

เพื่อสํงเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
สําคัญของหมูํบ๎าน 

สํงเสริมวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ประเพณี
ประเพณี 9 ชนเผาํ โดย
การจัดกิจกรรม 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมายพึง
พอใจ 

ประชาชนรํวมกัน
สํงเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงามของหมูํบ๎าน
คงอยูํ และสืบทอด
ตํอไป 

กองการศึกษา 

3 โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม 
และภมูิป๎ญญาท๎องถิ่น ให๎กับ
ประชาชน ม.11*  
(เสนอโดยบ๎านใหมํรํองหวาย  
หมูํที่11)  
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 11) 

เพื่ออบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และภูมิปญ๎ญา
ท๎องถิ่น ให๎กับประชาชน 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 30 
คน 

30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของผูเ๎ข๎า
อบรมมีความรู๎
ด๎านภูมิปญ๎ญา
ท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู๎
ด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม และภูมิ
ป๎ญญาท๎องถิ่น  

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๔๕                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

     4.2 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

4 โครงการจดังานประเพณีบญุบั้งไฟ
ตําบลดงมหาวัน*** 
เสนอโดยหมู1ํ-12ยกเว๎นหมูํ 4)  

เพื่อสํงเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
สําคัญของหมูํบ๎าน 

1.สํงเสรมิวัฒนธรรม
และอนุรักษ์ประเพณี
หมูํบ๎าน 
2.ประชาชนตําบลดง
มหาวันเข๎ารํวมกิจกรรม          

380,000 380,000 380,000 ร๎อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตํอ
การจัดงาน
ประเพณ ี

ประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงามของหมูํบ๎าน
คงอยูํ และมีการสืบ
สานตํอไป 

สํวนการศึกษา  

5 โครงการสํงเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีรดน้าํดําหัวผู๎สูงอายุ
ตําบลดงมหาวัน** 
เสนอโดยหมู1ํ-12ยกเว๎นหมูํ 4) 

เพื่อสํงเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามของ
ท๎องถิ่น  ที่แสดงออกถึง
ความอํอนน๎อม  และ
กตัญํูตํอผู๎สูงอาย ุ

ผู๎สูงอายุจํานวนในตาํบล
ดงมหาวนั 

30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตํอ
การจัดการรดน้าํ
ดําหัวผูส๎ูงอาย ุ

สํงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
และเป็นการแสดง
ความกตัญํูตํอ
ผู๎สูงอาย ุ

สํวนการศึกษา  

6 โครงการจดัเครื่องสักการะถวาย
เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต 
และวันพระราชสมภพ ของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี** 

เพื่อสนับสนุนการจัด
เครื่องสักการะถวายเนื่อง
ในวันครบรอบวันสวรรคต 
และวันพระราชสมภพ 
ของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
ครบรอบวันสวรรคต 
และวันพระราชสมภพ 
ของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนขีอง
อําเภอเวียงเชียงรุ๎ง 

5,000 5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี อปท. ได๎มีสํวนในการ
จัดกิจกรรมสักการะ
เนื่องในวันพระราช
สมภพและวันครบรอบ
สวรรคตของสมเด็จยํา 

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเวียงเชียง
รุ๎ง/กองการศึกษา 

7 โครงการจดังานวันพํอขุนมังราย
มหาราชและงานกาชาดจังหวัด
เชียงราย** 

เพื่อสนับสนุนโครงการจดั
งานพํอขุนมังรายมหาราช 
และงานกาชาด    
จ.เชียงราย  ของ  
อ.เวียงเชียงรุ๎ง 

สนับสนุนจดังานพํอ
ขุนมังรายมหาราช และ
งานกาชาด    
จ.เชียงราย  ของ  
อ.เวียงเชียงรุ๎ง 

30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี อปท. ได๎มีสํวนในการ
จัดกิจกรรมการจัดงาน
พํอขุนเม็งรายมหาราช 
และงานกาชาดจังหวัด
เชียงราย 

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเวียงเชียง
รุ๎ง/กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๔๖                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
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(ผ.๐1) 

4.2 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

8 โครงการจดังานสรงน้ําพํอขุนมัง
รายมหาราช** 

เพื่อสนับสนุนโครงการสรง
น้ํา พํอขุนมังรายมหาราช  
ของ อ.เวียงเชียงรุ๎ง 

สนับสนุนโครงการสรง
น้ํา พํอขุนมังราย
มหาราช โดยการ 
อุดหนุน อ.เวียงเชียงรุ๎ง 

5,000 5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี อปท.ได๎มสีํวนรํวม
กิจกรรมสรงน้ําพํอ
ขุนมังรายมหาราช 

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเวียงเชียง
รุ๎ง/กองการศึกษา 

9 โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา๎ฯ 
พระบรมราชินีนาถ** 

เพื่อรํวมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ๎าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

สนับสนุนการจัดงาน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ๎าฯ 
พระบรมราชินีนาถโดย
การอุดหนุนอ.เวียงเชียง
รุ๎ง 

  10,000                                       10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี อปท. มีสํวนรํวมใน
การจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ๎า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเวียงเชียง
รุ๎ง/กองการศึกษา 

10 โครงการจดังานเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูหํัวฯ (วันพํอ)** 

เพื่อรํวมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว ฯ (วันพํอ) 

จัดงานเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ (วันพํอ) โดย
การอุดหนุนอ.เวียงเชียง
รุ๎ง 

5,000 5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี อปท. มีสํวนรํวมใน
การจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ (วันพํอ) 

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเวียงเชียง
รุ๎ง/กองการศึกษา 

11 โครงการจดังานพิธีถวายบังคม
และวางพวงมาลาเนื่องในวันปิย
มหาราช** 

เพื่อรํวมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันปิยมหาราช 

สนับสนุนการจัดงานงาน
พิธีถวายบังคมและวาง
พวงมาลาเนื่องในวันปิย
มหาราช โดยการ
อุดหนุนอ.เวียงเชียงรุ๎ง 

5,000 5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี อปท. มีสํวนรํวมใน
การจัดงานพิธีถวาย
บังคมและวางพวง
มาลาเนื่องในวันปิย
มหาราช 

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเวียงเชียง
รุ๎ง/กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
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4.2 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

12 โครงการสํงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีและวันสําคัญทาง
ศาสนาอําเภอเวียงเชียงรุ๎ง** 

เพื่อสํงเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
สําคัญของท๎องถิ่น 

สนับสนุนสํงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
และวันสําคัญทาง
ศาสนา โดยการอุดหนุน
อ.เวียงเชียงรุ๎ง 

5,000 5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี อปท. มีสํวนรํวมใน
การจัดงานสํงเสรมิ
วัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีและวันสําคัญทาง
ศาสนา 

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเวียงเชียง
รุ๎ง/กองการศึกษา 

13 โครงการวันสําคัญทางพุทธศาสนา
และประเพณีท๎องถิ่นตําบลดงมหา
วัน** 
(เสนอโดยหมูํที่1-12 ยกเว๎นหมู4ํ) 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
ตําบลดงมหาวันเข๎ารํวม
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนาและประเพณี
ท๎องถิ่น 

ผู๎นําชุมชนและ
ประชาชนตําบลดงมหา
วัน  

60,000 60,000 60,000 ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ
ร๎อยละ 70 

ประชาชนตําบลดง
มหาวันเข๎ารํวม
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนาและประเพณี
ท๎องถิ่น 

กองการศึกษา 

14 โครงการจดังานประเพณลีอย
กระทง** 

เพื่อจัดงานประเพณลีอย
กระทงและเพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ของท๎องถิ่นให๎คงสืบตํอไป 

ผู๎นําชุมชนและ
ประชาชนตําบลดงมหา
วัน 

30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี ได๎สบืทอดวัฒนธรรม   
ประเพณีที่ดีงามของ
ท๎องถิ่นให๎คงสืบตํอไป 

กองการศึกษา 

15 โครงการสํงเสริมการเรยีนรู๎ศาสน
พิธี** 
(เสนอโดยหมูํที่1-12 ยกเว๎นหมู4ํ) 

เพื่อสํงเสริมความรู๎ที่
ถูกต๎องเกี่ยวกับงานราชพิธ ี
รัฐพิธีและศาสนพิธีทาง
พุทธศาสนา 

ฝึกอบรมผู๎นําท๎องถิ่น  
ชุมชนและผูส๎นใจ  
จํานวน 30 คน 

10,000 10,000 10,000 ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ด๎าน 
ศาสนพิธีเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 20 

ผู๎ที่ผํานการฝึกอบรมมี
ความรู๎และปฏิบตั ิ
ศาสนพิธีตํางๆ อยําง
ถูกต๎อง 

กองการศึกษา 

16 โครงการคดัเลือกคนดีศรีท๎องถิ่น** เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติ
บุคคล องค์กรที่ทํา
ประโยชน์ตํอท๎องถิ่น 

คัดเลือกบุคคล ที่มี
ผลงานด๎านการทํา
ประโยชน์ตํอท๎องถิ่น 

5,000 5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี สร๎างขวัญและกําลังใจ  
และสํงเสรมิการเป็น
แบบอยํางท่ีดีใน
ท๎องถิ่น และสังคม 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

17 โครงการสํงเสริมผู๎สูงอายุดา๎น
ดนตรไีทย* 
(เสนอโดยหมูํที่1-12 ยกเว๎นหมู4ํ) 

เพื่อสํงเสริมกิจกรรมให๎กับ
ผู๎สูงอายุดา๎นดนตรีไทย 
และเป็นการสํงเสรมิ
อนุรักษ์ดนตรไีทย 

ผู๎สูงอายุเข๎ารํวมอบรม 
30 คน 

20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวมอบรม
ร๎อยละ 70 มี
ความรู๎ด๎านดนตรี
ไทย 

สํงเสริมกิจกรรมให๎กับ
ผู๎สูงอายุดา๎นดนตรี
ไทย และเป็นการ
สํงเสริมอนุรักษ์ดนตรี
ไทย 

สํานักงานปลัด 

รวม 680,000 680,000 680,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
     4.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

๑ โครงการเพิม่พูนประสิทธิภาพ
สมาชิกสภาวัฒนธรรมตําบลดง
มหาวัน** 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 
ยกเว๎นหมูํ 4 ปี 59) 

เพื่อสํงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
วัฒนธรรมตําบลดงมหาวัน 

สมาชิกสภาวัฒนธรรม
ตําบลดงมหาวัน 50 คน 

60,000 60,000 60,000 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความพึงพอใจร๎อย
ละ 70 

มีการสํงเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาวัฒนธรรม
ตําบลดงมหาวัน 

กองการศึกษา 

2 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก
ผู๎ด๎อยโอกาสตําบลดงมหาวัน* 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 
ยกเว๎นหมูํ 4 ปี 59) 

เพื่อสํงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 30 
คน 

30,000 30,000 30,000 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความพึงพอใจร๎อย
ละ 70 

มีการสํงเสรมิพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

สํานักงานปลัด 

3 โครงการสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยตุิ
ป๎ญหาความรุนแรงในครอบครัว
ตามแนวพระดําริพระเจา๎หลาน
เธอพระองค์เจ๎าพัชรกิตติยาภา** 

เพื่อสํงเสริมสํงเสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และสตรเีพื่อยุติป๎ญหา
ความรุนแรงในครอบครัว  

เด็กและสตรีตําบลดง
มหาวัน จํานวน 30 คน 

20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความพึงพอใจร๎อย
ละ 70 

กลุํมเด็กและสตรีได๎รับ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 

4 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
สวัสดิการชุมชน** 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 
ยกเว๎นหมูํ 4 ปี 59) 

เพื่อสนับสนุนประชาชนมี
การตั้งหรือขยายสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

สมาชิกกลุํม 934 คน 50,000 50,000 50,000 มีการขยายสมาชิก
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 10 

สนับสนุนประชาชนมี
การตั้งหรือขยาย
สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

สํานักงานปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร
สตรตีําบลดงมหาวัน** 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 
ยกเว๎นหมูํ 4 ปี 59) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ความรู๎แกอํงค์กรสตรีใน
ตําบลดงมหาวัน  

ผู๎เข๎ารํวมอบรม 44 คน 60,000 60,000 60,000 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความพึงพอใจร๎อย
ละ 70 

องค์กรสตรมีีการ
พัฒนามีความรู ๎  
ความเข๎าใจและมี
ศักยภาพมากยิ่งข้ึน 

สํานกังานปลัด 

6 โครงการซํอมแซมที่อยูํอาศัยใหผ๎ู๎
ยากไร๎ เฉลิมพระเกียรติ** 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 
ยกเว๎นหมูํ 4 ปี 59) 

เพื่อชํวยเหลือซํอมแซมที่
อยูํอาศัยให๎กับผู๎ยากไร๎ที่
ได๎รับคัดเลือก 

สร๎าง/ซํอมแซมที่อยูํ
อาศัยให๎กับผู๎ยากไร ๎ 
หรือผู๎ด๎อยโอกาสจํานวน 
2 หลัง 

50,000 50,000 50,000 ผู๎ไดร๎ับความ
ชํวยเหลือพึงพอใจ 
ร๎อยละ 80 

มีการชํวยเหลือ
ซํอมแซมที่อยูํอาศัย
ให๎กับผู๎ยากไร๎ที่ได๎รับ
คัดเลือก 

สํานักงานปลัด 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพผูส๎ูงอายุ
ตําบลดงมหาวัน* 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 
ยกเว๎นหมูํ 4 ปี 59) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู๎สูงอายุตาํบลดงมหาวัน 

ผู๎เข๎ารํวมอบรม จํานวน 
44 คน 

60,000 60,000 60,000 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความพึงพอใจร๎อย
ละ 70 

มีการสํงเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพ
ผู๎สูงอายุตาํบลดงมหา
วัน 

สํานักงานปลัด 

8 โครงการหํวงใยใสํใจสุขภาพ
ผู๎สูงอายุ* 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 
ยกเว๎นหมูํ 4 ปี 59) 

เพื่ออบรมสํงเสรมิวิธีการ
ดูแลสุขภาพให๎แกํผูส๎ูงอาย ุ

ผู๎เข๎าอบรม 30 คน 20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความพึงพอใจร๎อย
ละ 70 

มีการอบรมสํงเสริม
วิธีการดูแลสุขภาพ
ให๎แกํผู๎สูงอาย ุ

สํานักงานปลัด 
 

9 โครงการสนับสนุนสํงเสริมให๎
ผู๎สูงอายุใช๎ภูมิปญ๎ญาในการสร๎าง
อาชีพและสรา๎งรายได๎* 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 
ยกเว๎นหมูํ 4 ปี 59) 
 

เพื่ออบรมสํงเสรมิให๎
ผู๎สูงอายุใช๎ภูมิปญ๎ญาใน
การสร๎างอาชีพและสร๎าง
รายได ๎
 

ผู๎เข๎าอบรม 30 คน 20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความพึงพอใจร๎อย
ละ 70 

มีการอบรมสํงเสริมให๎
ผู๎สูงอายุใช๎ภูมิปญ๎ญา
ในการสร๎างอาชีพและ
หารายได ๎
 

สํานักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
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10 โครงการผู๎สูงอายุถํายทอดภูมิ
ป๎ญญาท๎องถิ่น* 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 
ยกเว๎นหมูํ 4 ปี 59) 

เพื่อสํงเสริมให๎ผูส๎ูงอายุ
ถํายทอดภูมิปญ๎ญาท๎องถิ่น
ให๎กับคนในชุมชน 

ผู๎เข๎าอบรม 30 คน 20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความพึงพอใจร๎อย
ละ 70 

มีการสํงเสรมิการ
ถํายทอดภูมิปญ๎ญา
ท๎องถิ่นจากผู๎สูงอายุ
ให๎กับคนในชุมชน 

สํานักงานปลัด 

11 โครงการผู๎สูงวัยใสํใจดูแล
ลูกหลาน* 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 
ยกเว๎นหมูํ 4 ปี 59) 

เพื่อสํงเสริมให๎ผูส๎ูงอายุ
ดูแลลูกหลานในชุมชน
อยํางใกล๎ชิด 

ผู๎เข๎าอบรม 30 คน 20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความพึงพอใจร๎อย
ละ 70 

มีการสํงเสรมิวิธีการ
ดูแลบุตรหลานอยําง
ถูกวิธีสร๎าง
ความสัมพันธ์ระหวําง
ผู๎สูงอายุกับลูกหลาน 

สํานักงานปลัด 

12 โครงการป๎่นจักรยานทุกวันพระ* 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 
ยกเว๎นหมูํ 4 ปี 59) 

เพื่อสํงเสริมการออกกําลัง
กายและสํงเสริมการเข๎าวัด
ฟ๎งธรรม 

ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 150 
คน 

20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความพึงพอใจร๎อย
ละ 70 

มีการสํงเสรมิการออก
กําลังกายและการจดั
กิจกรรมเข๎าวัด 

สํานักงานปลัด 

13 โครงการสงเคราะหผ์ู๎ยากไร๎ 
ผู๎ด๎อยโอกาส* 
(เสนอโดยหมูํที่1-12 ยกเว๎นหมู4ํ) 

เพื่อจัดกิจกรรมสงเคราะห์
ให๎กับผู๎ยากไร๎และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

ผู๎ยากไร๎และ
ผู๎ด๎อยโอกาสที่ได๎รับ
คัดเลือก 

10,000 10,000 10,000 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความพึงพอใจร๎อย
ละ 70 

มีการสงเคราะห์ให๎
ความชํวยเหลือแกผํู๎
ยากไร๎และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

สํานักงานปลัด 

14 โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ
แกํคนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาส 
ด๎านการประดิษฐด์อกไม๎จันท*์ 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 
ยกเว๎นหมูํ 4 ปี 59) 

เพื่อจัดอบรมพัฒนาทักษะ
อาชีพแกํคนพิการ และ
ผู๎ด๎อยโอกาส ด๎านการ
ประดิษฐ์ดอกไม๎จันทน ์

ผู๎เข๎าอบรม 30 คน 20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความพึงพอใจร๎อย
ละ 70 

มีการจัดอบรมการ
ประดิษฐ์ดอกไม๎จันท์
ให๎แกคํนพิการ และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

สํานักงานปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

15 โครงการอบรมอาชีพให๎แกํ
ผู๎ด๎อยโอกาส ด๎านการเพ๎นท์ผ๎า* 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 
ยกเว๎นหมูํ 4 ปี 59) 

เพื่อจัดอบรมอาชีพให๎แกํ
ผู๎ด๎อยโอกาส ด๎านการ
เพ๎นท์ผ๎า และเพื่อเป็นการ
สร๎างอาชีพเสริม 

ผู๎เข๎าอบรม 30 คน 20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความพึงพอใจร๎อย
ละ 70 

มีการจัดอบรมการ
เพ๎นท์ผ๎าให๎กับ 
ผู๎ด๎อยโอกาส มีอาชีพ
เสรมิรายได ๎

สํานักงานปลัด 

16 โครงการอบรมสํงเสรมิอาชีพแกํ
ผู๎สูงอายุ ผูด๎๎อยโอกาส และบคุคล
ในภาวะไร๎ที่พ่ึง ด๎านการทําไม๎
กวาดดอกหญ๎า* 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 
ยกเว๎นหมูํ 4 ปี 59) 

เพื่อจัดอบรมสํงเสริม
อาชีพ แกํ ผู๎สูงอายุ 
ผู๎ด๎อยโอกาส และบุคคล
ในภาวะไร๎ที่พ่ึง ด๎านการ
ทําไม๎กวาดดอกหญ๎า และ
เพื่อให๎มีรายได๎เสรมิ 

ผู๎เข๎าอบรม 30 คน 20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความพึงพอใจร๎อย
ละ 70 

มีการจัดอบรมสํงเสริม
อาชีพ แกํ ผู๎สูงอายุ 
ผู๎ด๎อยโอกาส และ
บุคคลในภาวะไร๎ที่พึ่ง 
ด๎านการทําไม๎กวาด
ดอกหญ๎า และมีรายได๎
เสรมิ 

สํานักงานปลัด 

17 โครงการสํงเสริมคณุภาพชีวิตแกํ
ผู๎ด๎อยโอกาส* 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 
ยกเว๎นหมูํ 4 ปี 59) 

เพื่อสํงเสริมคณุภาพชีวิต
แกํผู๎ด๎อยโอกาสให๎มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู๎เข๎าอบรม 30 คน 20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความพึงพอใจร๎อย
ละ 70 

มีการจัดกจิกรรม
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
ให๎กับผู๎ด๎อยโอกาส 
และมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 

18 โครงการสํงเสริมอาชีพแกํผูส๎ูงอาย ุ
ด๎านการทําผลิตภณัฑ์จักสาน* 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 
ยกเว๎นหมูํ 4 ปี 59) 

เพื่อจัดอบรมอาชีพแกํ
ผู๎สูงอายุ ด๎านการทํา
ผลิตภณัฑ์จักสาน เพื่อให๎มี
รายได๎เสริม  

ผู๎เข๎าอบรม 30 คน 20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความพึงพอใจร๎อย
ละ 70 

มีการจัดอบรมสํงเสริม
อาชีพ แกํ ผู๎สูงอายุ 
ด๎านทําผลิตภณัฑ์จัก
สาน และมีรายไดเ๎สริม 

สํานักงานปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

19 โครงการสํงเสริมอาชีพแกํผูส๎ูงอาย ุ
ด๎านการทําไขํเค็มใบเตยสมุนไพร* 
(จากแผนหมูํบ๎าน หมูํ 1-12 
ยกเว๎นหมูํ 4 ปี 59) 

เพื่อจัดอบรมสํงเสริม
อาชีพ แกํ ผู๎สูงอายุ ด๎าน
ทําไขํเค็มใบเตยสมุนไพร
และเพื่อให๎มรีายได๎เสรมิ 

ผู๎เข๎าอบรม 30 คน 20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความพึงพอใจร๎อย
ละ 70 

มีการจัดอบรมสํงเสริม
อาชีพ แกํ ผู๎สูงอายุ 
ด๎านทําไขํเคม็ใบเตย
สมุนไพรและเพื่อให๎มี
รายได๎เสริม 

สํานักงานปลัด 

รวม 560,000 560,000 560,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๕๔                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
     4.4 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับอาหารเสรมินม และอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน และเป็นธรรม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

๑ โครงการจดังานวันเด็กแหํงชาติ*** 
(เสนอโดยหมูํที่1-12 ยกเว๎นหมู4ํ) 

เพื่อสํงเสริมกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์แกํเด็กและ
เยาวชนในเขตตําบล 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
และเด็กทุกคนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  3 แหํง 

50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของ
เยาวชนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมี
ความคิดสร๎างสรรค์
และมเีวทีแสดงออก
ความสามารถตาํงๆ 

กองการศึกษา 

2 โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก** 

เพื่อให๎เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กมสีุขภาพรํางกายที่
แข็งแรง  สมบรูณต์ามวัย 

อาหารเสริมนมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3  ศูนย์ 
จํานวน 76 คน   
(76*7*280) 

148,960 148,960                   148,960                   เด็กเล็ก 76 คน 
ได๎รับอาหารเสรมิ
นม  

เด็กเล็กมีอาหารเสริม
นมรับประทานอยําง
เพียงพอ และทั่วถึง 

กองการศึกษา 

3 โครงการอาหารเสรมิ (นม)  
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี อบต.ดงมหา
วัน*** 

เพื่อให๎เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพรํางกายที่แข็งแรง  
สมบูรณ์ตามวัย 

โรงเรียน  3  แหํงในเขต
ตําบล  (รร.อนุบาลดง
มหาวัน,บ๎านรํองหวาย, 
บ๎านปงเคียน) จํานวน 
387 คน 
(387*7*280) 

758,520 758,520 758,520 เด็กนักเรยีน 387 
คน ได๎รับอาหาร
เสรมินม 

เด็กนักเรยีนมีอาหาร
เสรมินมรับประทาน
อยํางเพียงพอ และ
ทั่วถึง 

กองการศึกษา 

4 โครงการอาหารกลางวันแกํเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
สํวนตําบลดงมหาวัน** 

เพื่อให๎เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีอาหารกลางวัน
รับประทานอยาํงเพียงพอ
และมโีภชนาการ 

อาหารกลางวันให๎แกํ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3  
ศูนย์ จํานวน 76 คน
(76*20*260) 

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

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๕๕                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

4.4 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับอาหารเสริมนม และอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน และเป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
แกํเด็กนักเรยีน โรงเรียนในเขต
พื้นที่ อบต.ดงมหาวัน*** 

เพื่อพัฒนาโภชนาการที่ดี
แกํนักเรียนในการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 

โรงเรียน 3 แหํงในเขต
ตําบล  (รร.อนุบาลดง
มหาวัน,บ๎านรํองหวาย, 
บ๎านปงเคียน)  
(387*20*260) 

2,167,200 2,167,200                   2,167,200                  เด็กนักเรยีน387  
คน 

เด็กนักเรยีนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน
อยํางเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองการศึกษา 

รวม 3,504,280 3,504,280 3,504,280    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๕๖                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
     4.5 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชมุชน งานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนการให้
ความส าคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน*** 

เพื่อให๎ อปพร.มีความรู๎ 
ความชํานาญในการใช๎
อุปกรณ์ตําง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานด๎านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
และชํวยเหลือประชาชน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

อปพร.สังกัดศูนย์ อป
พร. อบต.ดงมหาวัน 
จํานวน 40 คน 

50,000 50,000 50,000 อปพร.มีความรู๎ใน
การใช๎อุปกรณ์
เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 
30 

อปพร.มีความรู๎ ความ
ชํานาญในการใช๎
อุปกรณ์ตําง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานด๎านการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและ
ชํวยเหลือประชาชนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
บนท๎องถนนชํวงเทศกาลสําคัญ*** 

เพื่อจัดตั้งดํานตรวจและ
เพื่อปูองกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

ตั้งจุดสกดั 1 ดําน 30,000 30,000 30,000 2 ครั้ง/ป ี ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกและปลอดภยั 
ตลอดจนไดร๎ับความ
ชํวยเหลือเบื้องต๎น
อยํางทันทํวงที 

สํานักงานปลัด 

3 โครงการจดักิจกรรมวัน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(วันอปพร.)  ประจําปีงบประมาณ  
2560*** 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวัน อปพร. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 รํวมกับอําเภอเวียง
เชียงรุ๎ง 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวัน อปพร. 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 รํวมกับ
อําเภอเวียงเชียงรุ๎ง 

5,000 5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี มีการจัดกจิกรรมวัน 
อปพร. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2560 รํวมกับอําเภอ
เวียงเชียงรุ๎ง 

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเวียงเชียง
รุ๎ง/ 
สํานักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๕๗                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

     4.5 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชมุชน งานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนการให้
ความส าคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

4 โครงการฝึกซ๎อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั** 
(จากแผนชุมชนหมูํ 1-12 ยกเว๎น
หมูํ 4) 

เพื่อเตรียมความพร๎อมใน
การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตําง ๆ ให๎กับ
ประชาชน 

อปพร. พนักงาน 
เจ๎าหน๎าท่ี อบต.ดงมหา
วันและประชาชน (ผู๎เข๎า
อบรม 50 คน) 

30,000 30,000 30,000 ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ด๎านการ
ปูองกันภัยสา
ธารณเพิม่ขึ้นร๎อย
ละ 30 

เป็นการเตรียมความ
พร๎อมในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยตําง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 

สํานักงานปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุา** 
(จากแผนชุมชนหมูํ 1-12 ยกเว๎น
หมูํ 4) 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎กับ
อาสาสมัครในการดับไฟ
ปุาและการชํวยเหลือ
เจ๎าหน๎าท่ีเมื่อเกิดเหตุขึ้น 

อาสาสมัครปูองกันไฟปุา 
จํานวน 40 คน 

30,000 30,000 30,000 ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ด๎านการ
ปูองกันไฟปุา
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 30 

เป็นการเพิ่มความรู๎
ความสามารถในการ
ดับไฟปุาและ
ชํวยเหลือเจ๎าหน๎าท่ี
เมื่อเกิดไฟปุาขึ้น 

สํานักงานปลัด 

6 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิง
เบื้องต๎น*** 

เพื่อให๎ความรู๎ในการ
ดับเพลิงเบื้องต๎น 

ผู๎เข๎าอบรม 40 คน 20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎การ
ดับเพลิงเบื้องต๎น
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 30 

ประชาชนมีความรู๎ใน
การดับเพลิงเบื้องต๎น 

สํานักงานปลัด 

7 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือน 
ปูายจราจร บริเวณจดุเสีย่ง** 
(เสนโดยหมู1ํ-12ยกเว๎นหมูํ 4) 

เพื่อติดตั้งปูายจราจร ไฟ
เตือน บริเวณจุดเสี่ยง
อันตราย 

ติดตั้งปูายจราจร ตรงจดุ
เสี่ยง 

20,000 20,000 20,000 ประชาชนพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 20 

มีการตดิตั้งปูายจราจร 
ไฟเตือน บรเิวณจดุ
เสี่ยงอันตราย 

สํานักงานปลัด 

8 โครงการปูองกันและบรรเทาความ
เดือดร๎อนของประชาชนท่ีเกิดจาก
สาธารณภัยตําง ๆ** 

เพื่อเตรียมการปูองกันและ
บรรเทาความเดือดร๎อน
ของประชาชนจาก
สาธารณะภัย 

จํานวน 11 หมูํบ๎าน 50,000 50,000 50,000 ประชาชนพึงพอใจ 
ร๎อยละ 70  

มีการเตรียมการปูองกัน
และบรรเทาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
จากสาธารณะภัย 

สํานักงานปลัด 

รวม 235,000 235,000 235,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๕๘                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
     4.6 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

๑ โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผํนดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) 
อําเภอเวียงเชียงรุ๎ง** 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมปูองกันแก๎ไข
ป๎ญหายาเสพตดิตาม
โครงการของ ศพส.อําเภอ
เวียงเชียงรุ๎ง 

อุดหนุน  ศพส.อําเภอ
เวียง เชียงรุ๎ง 

30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี สํงเสริมกิจกรรม
ปูองกนัแก๎ไขป๎ญหายา
เสพติดและลดการ
ระบาดของยาเสพตดิ
ได ๎

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเวียงเชียง

รุ๎ง/สํานักงานปลัด 

2 โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผํนดินเอาชนะยาเสพติด  อบต.
ดงมหาวัน  (ศปส.อบต.ดงมหา
วัน)*** 

1.เพื่อต๎องการให๎กลุํม
เยาวชนได๎ความรู๎เทําทัน
กับสถานการณ์ยาเสพตดิ 
2.เพื่อปลูกจติสาํนึก
เสรมิสร๎างอุดมการณ์กับ
กลุํมเยาวชน ประชาชน 
3.เพื่อเสริมสร๎างระเบยีบ
วินัยจิตสํานึกด๎าน
คุณธรรมจริยธรรมแกํ
ประชาชน 

เยาวชน ประชาชน ผู๎นํา
ชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมูํบ๎าน 

100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ ของความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 

1.มีการให๎กลุํม
เยาวชนได๎ความรู๎เทํา
ทันกับสถานการณ์ยา
เสพติด 
2.ปลูกจติสาํนึก
เสรมิสร๎างอุดมการณ์
กับกลุํมเยาวชน 
ประชาชน 
3.เสริมสร๎างระเบยีบ
วินัยจิตสํานึกด๎าน
คุณธรรมจริยธรรมแกํ
ประชาชน 

สํานักงานปลัด 

รวม 130,000 130,000 130,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๕๙                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
     4.7 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

๑ โครงการจดัการแขํงขันกีฬา
นักเรียน   เยาวชน และประชาชน
ตําบลดงมหาวัน*** 
(เสนอโดยหมูํที1่-12ยกเว๎นหมูํ 4) 

เพื่อจัดการแขํงขัน  และ
สนับสนุนการแขํงขันกีฬา
นักเรียน  เยาวชน  และ
ประชาชนตําบลดงมหาวัน 

เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนตําบลดงมหา
วัน ตําบลดงมหาวัน 

150,000 150,000 150,000 11 หมูํบ๎าน เด็ก   เยาวชน   และ
ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง  และ
เสรมิสร๎างความ
สามัคคีในตาํบล 

กองการศึกษา 

รวม 150,000 150,000 150,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๖๐                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
     5.1 แนวทางส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

๑ โครงการจดัทําแนวปูองกันไฟ
ปุา*** 
(เสนอโดยหมูํที่1-12ยกเว๎นหมูํ 4) 
 

เพื่อจัดทําแนวปูองกันไฟ
ปุาของหมูํบ๎าน และเพื่อ
ปูองกันการลุกลามเมื่อเกดิ
ไฟไหม๎ปาุ 

11 หมูํบ๎าน 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของการ
เกิดไฟปุา 

มีการทําแนวปูองกัน
ไฟปุาของหมูํบ๎าน 
และปูองกันการ
ลุกลามเมื่อเกดิไฟไหม๎
ปุา 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการท๎องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์
รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว** 

เพื่อสํงเสริมการปลูกปุา
เพื่อลดโลกร๎อนและเป็น
การแสดงถึงความ
จงรักภักดิ์ด ี

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ผู๎นําชุมชนและ
หนํวยงานราชการ 
รํวมกันปลูกต๎นไม๎ในเขต
ตําบล 

10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ปี เป็นการสํงเสรมิการ
ปลูกปุาเพื่อลดโลก
ร๎อนและเป็นการแสดง
ถึงความจงรักภักดิด์ ี

สํานักงานปลัด 

3 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ภายใน
เขตตําบลดงมหาวัน** 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ 
ภายในตําบลดงมหาวันให๎
สวยงาม 

ตําบลดงมหาวัน 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ภายในตําบลดงมหา
วันให๎สวยงาม 

สํานักงานปลัด 

4 โครงการสํงเสริมการบริหาร
จัดการขยะในพ้ืนท่ีตําบลดงมหา
วัน** 
(เสนอโดยหมูํที่1-12ยกเว๎นหมูํ 4) 
 

เพื่อบริหารจดัการเกี่ยวกับ
ขยะในพ้ืนท่ีให๎ถูกวิธ ี

การบริหารจัดการขยะ
ในพื้นที่ภายในตําบลดง
มหาวันอยํางเป็นระบบ 

50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของความ
พึงพอใจ 

มีการบรหิารจดัการ
เกี่ยวกับขยะในพื้นที่
ให๎ถูกวิธ ี

สํานักงานปลัด 

รวม 120,000 120,000 120,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๖๑                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
     6.1 ส่งเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

๑ โครงการ อบต.ดงมหาวันสัญจร 
ประจําปี 2560*** 

เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับรู๎ถึง
บทบาทอํานาจและหน๎าที่
ของอบต. และสํงเสริม
กระบวนการมีสํวนรํวม
เพื่อแลกเปลีย่นข๎อคิดเห็น
และข๎อเสนอแนะตําง ๆ 

60 คน/หมูํบ๎าน 50,000 50,000 50,000 มีผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมร๎อยละ 
80 ของ
กลุํมเปูาหมาย 

ประชาชนไดร๎ับรู๎ถึง
บทบาทอํานาจและ
หน๎าท่ีของอบต. และ
สํงเสริมกระบวนการมี
สํวนรํวมเพื่อแลก 
เปลี่ยนข๎อคิดเห็นและ
ข๎อเสนอแนะตําง ๆ 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน*** 

เพื่อให๎ประชาชนมี
แนวความคิดในการพัฒนา
ตําบลด๎วยตนเองโดยผาํน
กระบวนการจดัทําแผน
ชุมชน 

กรรมการหมูํบ๎าน / 
ประชาชนท่ัวไป จํานวน 
50 คน 

20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของความ
เข๎าใจในการจัด
แผนชุมชนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
แนวความคิดในการ
พัฒนาหมูํบ๎านด๎วย
ตนเองตามแนวทาง
แผนชุมชน 

สํานักงานปลัด 

3 โครงการจดัทําแผนพัฒนาตําบล
ดงมหาวัน*** 

เพื่อสํงเสริมกิจกรรมการมี
สํวนรํวมของประชาชนใน
ท๎องถิ่น ในการพัฒนา
ตําบล  (แผนยุทธศาสตร์
การพฒันา  และ
แผนพัฒนาสามปี) 

การจัดประชาคมเพื่อรับ
ฟ๎งความคิดเห็นของ
ประชาชน จํานวน 11 
หมูํบ๎าน และการดําเนิน
กิจกรรมตาม
กระบวนการจดัทํา
แผนพัฒนา 

20,000 20,000 20,000 มีผู๎เข๎ารํวม
ประชาคมร๎อยละ 
60 ของ
ครัวเรือน/หมูํบ๎าน 

ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการพัฒนาท๎องถิ่น
ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจในแนว
ทางการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ 

สํานักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๖๒                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

     6.1 ส่งเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

4 โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา** 

เพื่อให๎ประชาชนและ
คณะกรรมการตดิตามฯ
คณะอนุกรรมการติดตาม
ฯ มีสํวนรํวมในการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพ
แผนพัฒนา 

การจัดประชุม
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี มีการตดิตามฯ 
ประเมินผลแผนพัฒนา
ของอบต.และสํงเสรมิ
การติดตามตรวจสอบ
แผนพัฒนา 

สํานักงานปลัด 

5 โครงการจดัการการเลือกตั้ง
ผู๎บริหารท๎องถิ่น และสมาชิกสภา
ท๎องถิ่น กรณียุบสภา มีการ
เลือกตั้งใหมํและกรณีอื่น ๆ** 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ผู๎บริหารท๎องถิ่น และ
สมาชิกสภาท๎องถิ่น กรณี
ยุบสภา มีการเลือกตั้งใหมํ
และกรณีอื่น ๆ 

จัดการเลือกตั้งผู๎บริหาร
และสมาชิกสภาท๎องถิ่น  

50,000 50,000 50,000 11  หมูํบ๎าน การเลือกตั้งผู๎บรหิาร  
และสมาชิกสภา อบต. 
เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย 

สํานักงานปลัด 

6 โครงการคนไทยใจอาสา** เพื่อให๎เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนรวมกลุมํเป็น
เครือขํายทางสังคมดําเนิน
กิจกรรมจติอาสาเพื่อ
สังคม 

เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ีได๎รบั
คัดเลือก 

10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนรวมกลุมํ
ดําเนินกิจกรรมจติ
อาสาเพื่อพัฒนาสังคม 

สํานักงานปลัด 

รวม 160,000 160,000 160,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๖๓                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
     6.2 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งน้ีเพ่ือการแก้ปัญหา
ของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

๑ โครงการให๎บริการรับชําระภาษี
นอกสถานท่ีและใน
วันหยุดราชการ** 

เพื่อเป็นการอํานวยความ
สะดวกให๎บริการจดัเก็บ
ภาษีแกํประชาชน 

11 หมูํบ๎าน 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละ 40 ของ
จํานวนรายผู๎เสยี
ภาษี 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการชําระ
ภาษี ลูกหนึ้ภาษลีดลง 
และรับทราบป๎ญหา 

กองคลัง 

2 โครงการปรับปรุงข๎อมลูแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน** 

เพื่อเป็นการเก็บข๎อมลูให๎
เป็นระบบ ถูกต๎อง 
ครบถ๎วน และเป็นป๎จจุบัน 

ปรับปรุงข๎อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน อบต.ดงมหา
วัน 

50,000 50,000 50,000 ข๎อมูลเป็นระบบ
ถูกต๎องครบถ๎วน 

การปรับปรุงข๎อมูล
เป็นระบบ ถูกต๎อง 
ครบถ๎วน และเป็น
ป๎จจุบัน 

กองคลัง 

3 โครงการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
ภาษีท๎องถิ่น** 

เพื่อให๎ความรู๎เกี่ยวกับภาษี
แกํประชาชนผู๎สนใจ 
พนักงานอบต. สมาชิก
อบต. และผู๎นําชุมชน 

11 หมูํบ๎าน 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของผูเ๎ข๎า
อบรมมีความรู๎
ด๎านภาษีเพิ่มขึ้น 

เป็นการสํงเสรมิให๎
ความรู๎เกี่ยวกับภาษี ท่ี
ท๎องถิ่นจัดเก็บให๎กับ
ประชาชน 

กองคลัง 

4 โครงการพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐาน
คุณธรรม** 

เพื่อให๎บุคลากรสามารถนํา
หลักคุณธรรมจริยธรรมมา
ใช๎ในการปฏิบัติงานและ
การให๎บริการประชาชนให๎
ดียิ่งขึ้นตามหลักธรรมาภิ
บาล 

คณะผู๎บริหาร สมาชิก
อบต. พนักงานอบต.ดง
มหาวันทุกคน จํานวน 
46 คน 

30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของความ
พึงพอใจ 

บุคลากรสามารถนํา
หลักคุณธรรม
จริยธรรมมาใช๎ในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให๎บริการประชาชนให๎
ดียิ่งขึ้นตามหลักธรร
มาภิบาล 

สํานักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๖๔                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

     6.2 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งน้ีเพ่ือการแก้ปัญหา
ของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

5 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพสมาชิกสภาอบต. 
คณะผู๎บริหาร พนักงานฯ และผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องในการพัฒนา
ท๎องถิ่น** 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู๎
ความสามารถ 
ประสบการณ์ ทักษะ และ
ความชํานาญ โดยมีการ
เรียนรูร๎ํวมกัน และนํามา
ประยุกต์ใช๎ในการพัฒนา
ตําบลดงมหาวัน 

สมาชิกสภา อบต.  คณะ
ผู๎บริหาร พนักงานฯ 
และผูม๎ีสํวนเกี่ยวของใน
การพัฒนาท๎องถิ่น 
จํานวน 46 คน 

300,000 300,000 300,000 คะแนนผลการ
ทดสอบหลังอบรม
สูงกวําการทดสอบ
กํอนอบรม 

ผู๎เข๎ารับการอบรมมี
ความรู๎ความสามารถ 
ประสบการณ์ ทักษะ 
และความชํานาญ โดย
มีการเรียนรูร๎ํวมกัน 
และนํามาประยุกต์ใช๎
ในการพัฒนาตําบลดง
มหาวัน 

สํานักงานปลัด 

6 โครงการวางผังเมืองรวมชุมชน 
และอบรมให๎ความรูด๎๎านการวาง
ผังเมือง** 

เพื่อให๎การวางผังเมืองรวม
ชุมชนเป็นไปตาม
มาตรฐานการผังเมือง 

พื้นที่ตําบลดงมหาวันทุก
หมูํบ๎าน 

20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ด๎านผัง
เมืองเพิ่มขึ้นร๎อย
ละ 20 

ตําบลดงมหาวันมีการ
วางผังเมืองรวมชุมชน
ครบทุกพ้ืนท่ี 

กองชําง 

7 โครงการจดัทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือประชาสัมพันธผ์ล
การปฏิบัติงานของอบต.ดงมหา
วัน** 

 เพื่อจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลขําวสารขององค์การ
บริหารสํวนตําบลดงมหา
วัน  

จัดทําเอกสาร
ประชาสมัพันธ์ข๎อมูล
ขําวสารจํานวน 1 ครั้ง 

40,000 40,000 40,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนสามารถรับรู๎
ข๎อมูลขําวสารทาง
ราชการ  และอํานาจ
หน๎าท่ีของ  อบต. และ
ทราบถึงผลการ
ดําเนินงานของอบต 

สํานักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๖๕                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

     6.2 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งน้ีเพ่ือการแก้ปัญหา
ของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

8 โครงการสร๎างเสรมิประสิทธิภาพ
สถานท่ีกลางสําหรับเป็นศูนย์รวม
ขําวสารการจัดซื้อ  จัดจ๎างของ
หนํวยการบรหิารราชการสํวน
ท๎องถิ่นอําเภอเวียงเชียงรุ๎ง** 

เพื่อให๎ศูนย์ข๎อมูลขําวสาร
การซื้อการจ๎าง ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นระดับอําเภอมี
ความโปรํงใสเชื่อถือได๎
และเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

ศูนย์ข๎อมูลขําวสาร
อําเภอเวียงเชียงรุ๎ง 

40,000 35,000 35,000 ร๎อยละของความ
พึงพอใจ
ผู๎ใช๎บริการ 

มีการจ๎างเหมา
บุคคลภายนอกเพื่อ
ชํวยเหลือในการ
ดําเนินงานและ
อํานวยการจัดซื้อจดั
จ๎าง   ตลอดจนการ
รักษาความสะอาด 
และความปลอดภัยใน
ศูนย์รวมข๎อมลู
ขําวสารการจัดซื้อจดั
จ๎าง ให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
จํานวน 1  คน และ
จัดให๎มีวัสดุครภุัณฑ์ท่ี
จําเป็นต๎องใช๎ในการ
ดําเนินการ  และ
อํานวยความสะดวกใน
การจัดซื้อจดัจ๎างให๎
พร๎อมเสมอ 

สํานักงานปลัด/
และของบอุดหนุน
จาก ทต.บ๎านเหลํา
,อบต.ทุํงกํอ อบต.
บําซาง แหํงละ 
35,000 บาท 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๖๖                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

     6.2 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งน้ีเพ่ือการแก้ปัญหา
ของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

9 เงินเดือน คําครองชีพ คําจ๎าง เงิน
เพิ่มประจําตําแหนํง เงินบํานาญ
เบี้ยหวัด และเงินสวสัดิการ 
ตําง ๆ ฯลฯ** 

เพื่อจํายเงินสวสัดิการตําง 
ๆ ให๎กับผู๎ปฏิบตัิงาน และ
เป็นการสร๎างขวัญและ
กําลังใจ 

พนักงาน พนักงานจ๎าง 
ลูกจ๎างประจํา คณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ผู๎ปฏิบัติงานพึง
พอใจร๎อยละ 70 

ผู๎ปฏิบัตเิงินเดือน เงิน
สวัสดิการสาํหรับ
ผู๎ปฏิบัติงานแกํอบต.
ดงมหาวัน เป็นการ
สร๎างขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

สํานักงานปลัด/
กองคลัง/กองชําง/
กองการศึกษา 

10 คํารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์** เพื่อรังวัดที่
สาธารณประโยชน์ที่อยูํใน
ความรับผิดชอบของตําบล
ดงมหาวัน 

พื้นที่สาธารณประโยชน์
ในพื้นที่ตําบลดงมหาวัน 

20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของการ
รังวัดที่สาธารณะ
ประโยชน ์

มีการรังวัดที่
สาธารณประโยชน์
และการรักษาท่ี
สาธารณะประโยชน์
ไมํให๎ถูกบุกรุก 

กองชําง 

11 จ๎างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตําง 
ๆ ซึ่งมิใชํการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง** 

เพื่อจ๎างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
การดําเนินงานของอบต. 

1 ครั้ง/ป ี 12,000 12,000 12,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ทราบถึงระดับความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตํอการ
ดําเนินงานของอบต. 

สํานักงานปลัด 

12 เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ** เพื่อจํายเบี้ยยังชีพให๎กับ
ผู๎สูงอายุในเขตอบต.ดง 
มหาวัน 

963 คน 7,544,400 7,544,400 7,544,400 ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

การจํายเบีย้สงเคราะห์
ให๎กับผู๎สูงอายุในตําบล
ดงมหาวัน 

สํานักงานปลัด 

13 เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์** เพื่อจํายเบี้ยยังชีพให๎กับ
ผู๎ปุวยเอดส์ที่ยื่นแสดง
ความจํานงค์เขตอบต.ดง
มหาวัน 

20 คน 120,000 120,000 120,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

การจํายเบีย้สงเคราะห์
ให๎กับผู๎ปุวยเอดส์ใน
ตําบลดงมหาวัน 

สํานักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๖๗                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

     6.2 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งน้ีเพ่ือการแก้ปัญหา
ของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

14 เบี้ยยังชีพผู๎พิการ** เพื่อจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎
พิการในตําบลดง 
มหาวัน 

134 คน 1,286,400 1,286,400 1,286,400 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

การจํายเบีย้สงเคราะห์
ให๎กับผู๎พิการในตําบล
ดงมหาวัน 

สํานักงานปลัด 

15 โครงการพัฒนาผู๎ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสํงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท๎องถิ่น จําย
ตามโครงการพัฒนาผูด๎ูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

4 คน 8,000 8,000 8,000 ร๎อยละของ
ความพึงพอใจ 

สํงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท๎องถิ่น 
จํายตามโครงการ
พัฒนาผู๎ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

รวม  19,500,800   19,495,800   19,495,800     



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๖๘                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม  การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน  เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด๎านการพัฒนาระบบคมนาคมขนสํง  สาธารณปูโภค  สาธารณูปการ  และระบบโครงสร๎างพื้นฐานอ่ืนๆ ที่จําเป็นในเขตองค์กร   ปกครองสํวนท๎องถิ่นเพื่อรองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  สาธารณปูโภค  สาธารณูปการ  และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ ที่จ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

2560 2561 2562 รวม รับผิดชอบ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   

1 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟล๎ท์คอนกรีต สาย ชร.ถ 1 0086–บ๎านสันไทรงาม 6,796,000 - - 6,796,000 อบจ.เชียงราย 

2 โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามคลองสามแสน   2,138,000 - - 2,138,000 อบจ.เชียงราย 

รวม 5,934,000 - - 5,934,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๖๙                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม  การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน  เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด๎านการพัฒนาระบบคมนาคมขนสํง  สาธารณปูโภค  สาธารณูปการ  และระบบโครงสร๎างพื้นฐานอ่ืนๆ ที่จําเป็นในเขตองค์กร   ปกครองสํวนท๎องถิ่นเพื่อรองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  สาธารณปูโภค  สาธารณูปการ  และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ ที่จ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

2560 2561 2562 รวม รับผิดชอบ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   

1 โครงการเสรมิคันพนังกั้นนํ้ากก ต.ดงมหาวันม.5 ม. 6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 
กรมทรัพยากรน้ําฯ ,
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

รวม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000  

ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๗๐                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

ยุทธศาสตร ์2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
2.3 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทาน  หรือการพัฒนาแหลํงน้าํ และระบบบริหารจดัการน้ํา  เพื่อสนับสนุนผลผลติทางด๎านการเกษตร  และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
   การขยายพันธ์ุสัตว์ที่ขาดแคลนเพื่อรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

2560 2561 2562 รวม รับผิดชอบ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   

1 โครงการขุดลอกหนองสลาป (หนองน้ําหน๎าวัด) หมูํที่ 2** 2,000,000 - - 2,000,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

2 โครงการขุดลอกหนองสถานน๎อย หมูํที่ 2** 900,000 - - 900,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

3 โครงการขุดลอกรํองมะเกี๋ยง  หมูทํี่ 1 ถึงหนองหัวทํุง** - - 1,500,000 1,500,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

4 โครงการขุดลอกหนองบัวหลมํ หมทูี่ 2** - - 1,500,000 1,500,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

5 โครงการขุดลอกคลองสามแสน  หมูํที่ 2** 500,000 3,000,000 3,000,000 6,500,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

6 โครงการขุดลอกหนองคอกช๎าง หมูํที่ 2** 2,000,000 2,500,000 2,000,000 6,500,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

7 โครงการขุดลอกหนองมะนะ หมูํที ่2** 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

8 โครงการขุดลอกรํองมะเกี๋ยง  ถึงหนองผาแดง หมูํที่ 2** - 2,500,000 1,700,000 4,200,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

9 โครงการขุดลอกลําน้าํแมํเผื่อตลอดแนว  หมูํที่ 11 และหมูํที่ 2** - 2,500,000 3,300,000 5,800,000 
นพค.35 หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 

ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๗๑                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

2.3 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทาน  หรือการพัฒนาแหลํงน้าํ และระบบบริหารจดัการน้ํา  เพื่อสนับสนุนผลผลติทางด๎านการเกษตร  และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
   การขยายพันธ์ุสัตว์ที่ขาดแคลนเพื่อรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

2560 2561 2562 รวม รับผิดชอบ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   

10 โครงการขุดลอกคลองรํองหวาย หมูํที่ 2** - 2,500,000 3,300,000 5,800,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

11 โครงการขุดลอกหนองประปาหมูบํ๎าน หมูํที่ 3** - 2,000,000 2,000,000 4,000,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

12 โครงการขุดลอกหนองรํองมะเกีย๋ง ถึง รํองแหยํง  หมูํที่ 5** - 500,000 - 500,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

13 
โครงการเสรมิคันพนังน้ํากก (เสรมิความกว๎าง + ความสูง) ตลอดแนว  จากหมูํที่ 
5 จนถึง หมูํที่ 10** 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

14 โครงการขุดลอกหนองรํองพระเจ๎า หมูํที่ 6** - - 1,300,000 1,300,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

15 โครงการขุดลอกหนองปุาสัก  หมูํที่ 6** - - 1,300,000 1,300,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

16 โครงการขุดลอกหนองปุาไคร๎น๎อย หมูํที่ 6**  1,000,000 1,000,000 2,000,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

17 โครงการขุดลอกหนองหลมํ หมูที่ 7** 700,000 - - 700,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

18 โครงการขุดลอกรํองตะเคียนหลวง หมูํที่ 7** - 1,000,000 1,000,000 2,000,000 
นพค.35 หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 

ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๗๒                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

2.3 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทาน  หรือการพัฒนาแหลํงน้าํ และระบบบริหารจดัการน้ํา  เพื่อสนับสนุนผลผลติทางด๎านการเกษตร  และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
   การขยายพันธ์ุสัตว์ที่ขาดแคลนเพื่อรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

2560 2561 2562 รวม รับผิดชอบ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   

19 
โครงการขุดลอกคลองสํงน้ํา นานายบรรลุ ถึง หนองแคหําง  และหนองแคหําง  
ถึงพื้นที่  หมูํที่ 9** 

- - 500,000 500,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

20 โครงการขุดลอกหนองต๎นงิ้วใหญ ํหมูํที่ 8** 
 

2,800,000 2,800,000 5,600,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

21 โครงการขุดลอกหนองต๎นหัด หมูทํี่ 8** - 3,200,000 - 3,200,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

22 โครงการขุดลอกหนองตุ๎ม ถึง หนองแบน ลงไปหารํองกลอย หมูํที่ 9** - 2,000,000 - 2,000,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

23 โครงการขุดลอกหนองตะเคียน  หมูํที่ 10** - - 1,000,000 1,000,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

24 โครงการขุดลอกคลองรํองหวายตลอดแนว หมูํที่ 11 และ หมูํที่ 2** - 1,000,000 1,000,000 2,000,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

25 โครงการเสรมิคันพนังกั้นนํ้าเผื่อตลอดแนว หมูํที่ 11 และหมูํที่ 2** 500,000 500,000 500,000 1,500,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

26 โครงการขุดลอกลําห๎วยหนองห๎วยทุํง หมูํที่ 12** 1,000,000 - 1,000,000 2,000,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

27 โครงการขุดลอกหนองบอน หมูํที ่12** 500,000 500,000 - 1,000,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๗๓                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

2.3 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทาน  หรือการพัฒนาแหลํงน้าํ และระบบบริหารจดัการน้ํา  เพื่อสนับสนุนผลผลติทางด๎านการเกษตร  และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
   การขยายพันธ์ุสัตว์ที่ขาดแคลนเพื่อรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

2560 2561 2562 รวม รับผิดชอบ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   

28 โครงการขุดลอกหนองปุาไคร๎ใหญ ํ หมูํที่ 6** - 800,000 - 800,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี

เกี่ยวข๎อง 

29 โครงการขุดลอกหนองปุาซาง หมูํที่ 6** - 1,000,000 - 1,000,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี

เกี่ยวข๎อง 

30 โครงการขุดลอกหนองฮาวหิน  หมูํที่ 6** - 1,100,000 - 1,100,000 
นพค.35 หนํวยงานท่ี

เกี่ยวข๎อง 

31 โครงการขุดลอกหนองประปา หมูทํี่ 5** - 2,000,000 - 2,000,000 หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

32 โครงการขุดลอกหนองมํวง หมูํที่ 7** - 2,000,000 - 2,000,000 หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

รวม 10,100,000 36,400,000 31,700,000 78,200,000  

ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๗๔                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

ยุทธศาสตร ์ 4   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
4.5 แนวทางสํงเสรมิและพัฒนาการจัดระเบยีบชุมชน  งานด๎านรักษาความสงบเรียบร๎อย  งานด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั  การรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนตลอดจนการให๎ความสําคัญ
กับระบบเตือนภัยที่เกดิจากภยัธรรมชาติและภยัพิบัติในท๎องถิ่น 
 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

2560 2561 2562 รวม รับผิดชอบ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   

1 โครงการติดกล๎องวงจรปดิในจุดเสีย่งตําบลดงมหาวัน** 938,000 - - 938,000 
กรมสํงเสรมิการปกครอง
ท๎องถิ่น 

 รวม 938,000 - - 938,000  

 
4.7 แนวทางสํงเสรมิสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให๎เกิดการพัฒนาท้ังทางด๎านรํางกายและจิตใจควบคูํกับการให๎การศึกษา 
 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

2560 2561 2562 รวม รับผิดชอบ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   

1 โครงการกํอสร๎างลานกีฬาตําบลดงมหาวัน** 3,000,000 - - 3,000,000 
กรมสํงเสรมิการปกครอง
ท๎องถิ่น 

 รวม 3,000,000 - - 3,000,000   

 
 
 
 
 

ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๗๕                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม  3  ปี 
จ า 

นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ  (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่  1    ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ ที่จ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
1.1  แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนสํง  ทางระบายน้ํา  สะพาน  
ที่จอดรถ  ตลอดจนการจดัทําปูายเส๎นทางสองภาษาให๎มคีวามชัดเจนเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการสัญจร  และการรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
 

16 
2 

 
 

1,734,000 
8,934,000 

17 
- 

4,472,000 
- 

6 
- 

3,922,000 
- 

39 
2 

10,128,000 
8,934,000 

1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร๎างพื้นฐานท่ี
จําเป็นในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

13 
1 

1,834,000 
2,000,000 

8 
- 

1,790,000 
- 

8 
- 

840,000 
- 

29 
1 

4,464,000 
2,000,000 

รวม 32 14,502,000 25 6,262,000 14 4,762,000 71       25,526,000  

ยุทธศาสตร์ที ่  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

2.1 แนวทางการสํงเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูหํัวฯ   ในการดําเนินชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพยีง   เกษตรอินทรีย์  
เพื่อให๎ประชาชนพ่ึงตนเองได๎อยํางยั่งยืน 

6 
 

260,000 6 
 

260,000 6 
 

260,000 18 780,000 

2.2  แนวทางการสํงเสริมการสรา๎งงานและอีพให๎แกํประชาชน เพื่อเพ่ิม
รายได๎ให๎แกํครอบครัว และการจดัการตลาด เพื่อให๎เกดิความยั่งยืนในอาชีพ
ทั้งภาคเกษตรกรรม 

13 357,000 13 357,000 13 357,000 39 1,071,000 

ผ.03 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๗๖                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

  
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม  3  ปี 
จ า 

นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ  (บาท) 

2.3  การพัฒนาระบบชลประทาน  หรือการพัฒนาแหลํงน้ํา และระบบ
บริหารจดัการน้ํา  เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางด๎านการเกษตร  และรองรับการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจการขยายพันธุ์สตัว์ที่ขาดแคลนเพื่อรองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 

6 
10 

1,210,000 
10,100,000 

5 
22 

1,150,000 
36,400,000 

5 
20 

1,150,000 
31,700,000 

16 
52 

2,421,000 
78,200,000 

รวม 35 11,838,000 46 38,167,000 44 33,467,000 125       83,561,000  

ยุทธศาสตร์ที ่  3   การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 
3.1 สํงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให๎มีคณุภาพและตามเกณฑม์าตรฐาน 
 

4 224,000 4 224,000 4 224,000 12 672,000 

3.2 สนับสนุนการเรียนรู๎คูคํุณธรรม  รํวมกับสถาบันทางศาสนา  รวมทั้ง
สํงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึงภูมิปญ๎ญาท๎องถิ่น  วัฒนธรรมทางด๎านภาษา  
และการแตํงกายลา๎นนา 

1 40,000 1 40,000 1 40,000 3 120,000 

รวม 5 264,000 5 264,000 5 264,000 15 792,000 

ผ.03 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๗๗                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม  3  ปี 
จ า 

นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ  (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
  

4.1  สํงเสรมิสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข  การอนามัย
ครอบครัว  การรักษาพยาบาล  การแพทย์ทางเลือก   การปูองกันและ
ควบคุมโรคติดตํอและไมตํิดตํอใหม๎ีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีสํวนรํวมทุก
ภาคีเครือขําย 

7 310,500 7 272,500 7 272,500 21 855,500 

4.2  สํงเสรมิและสนับสนุนการศาสนา  การอนุรักษ์สบืสานวัฒนธรรมล๎านนา   
จารีตประเพณีและภูมิปญ๎ญาท๎องถิ่น 

17 680,000 17 680,000 17 680,000 51 2,040,000 

4.3  สํงเสรมิและสนับสนุนงานดา๎นสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห ์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตร ี เยาวชน  ผู๎สูงอาย ุ ผู๎พิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

19 560,000 19 560,000 19 560,000 57 1,680,000 

4.4  สํงเสรมิและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท๎องถิ่น  ตลอดจนให๎ความสําคญั
กับศูนย์พฒันาเด็กเล็กให๎ได๎รับอาหารเสริมนม  และอาหารกลางวันอยําง
ครบถ๎วน  และเป็นธรรม 

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

4.5  สํงเสรมิและพัฒนาการจดัระเบียบชุมชน  งานด๎านรักษาความสงบ
เรียบร๎อย  งานด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน  ตลอดจนการให๎ความสําคัญกับ
ระบบเตือนภัยที่เกดิจากภยัธรรมชาติและภัยพิบัติในท๎องถิ่น 

8 
1 

235,000 
938,000 

8 
 

235,000 8 235,000 24 
1 

705,000 
938,000 

ผ.03 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๗๘                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม  3  ปี 
จ า 

นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ  (บาท) 

4.6 สํงเสริมและสนบัสนุนงานปูองกันและแก๎ไขป๎ญหายาเสพตดิอยาํงเป็น
ระบบ  ป๎ญหาอาชญากรรมและการค๎ามนุษยภ์ายใต๎การบริหารจดัการอยําง
บูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

2 130,000 2 130,000 2 130,000 6 390,000 

4.7 สํงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  การสร๎างสวนสาธารณะ  
สวนสุขภาพและสถานท่ีพักผํอนหยํอนใจ 

2 
1 

150,000 
3,000,000 

2 150,000 2 150,000 6 
1 

450,000 
3,000,000 

รวม 62 9,514,280 60 5,538,780 60 5,538,280 182 20,570,340 

ยุทธศาสตร์ที ่   5    การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

5.1  สํงเสรมิการจัดการสิ่งแวดลอ๎ม  ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกลู  น้ําเสยีในชุมชน  
มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยของชุมชนและท๎องถิ่น 

4 120,000 4 120,000 4 120,000 16 360,000 

รวม 4 120,000 4 120,000 4 120,000 16 360,000 

ยุทธศาสตร์ที ่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

6.1  สํงเสรมิประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรภีาพของประชาชน 
และการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 

6 160,000 6 160,000 6 160,000 18 480,000 

ผ.03 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๗๙                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 

 

(ผ.๐1) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม  3  ปี 
จ า 

นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ  (บาท) 

6.2  เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
ด๎านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลใหม๎ีประสิทธิภาพ 
โปรํงใส ทันสมัยและประชาชนมสีวํนรํวม ทั้งนี้เพื่อการแก๎ป๎ญหาของ
ประชาชนและการให๎บริการที่มีประสิทธิภาพ 

15 19,500,800 15 19,495,800 15 19,495,800 45 58,492,400 

6.3  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช๎เทคโนโลยีขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

20 1,811,700 9       2,519,000  
 

9 2,517,000 38 6,847,700 

รวม 41 21,472,500 30    22,174,800  30    22,172,800  101       65,820,100  

รวมทั้งสิ้น 178 57,793,280 169 72,519,580 156 66,317,580 503 195,540,440 

ผ.03 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม ่  **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                    ๑๗   
                                    องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
     

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงราย 
 

(ผ.๐1) 

 


