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       บนัทกึหลกัการและเหตผุล 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สี่ปอีงคก์ารบรหิารส่วนตาํบลดงมหาวนั 

(พ.ศ.2561 – 2564 ) เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ครัง้ที่ 1/2560 
---------------------------------- 

 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การ

บริหารส่วนตําบลดงมหาวัน (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปแล้ว เมื่อวันที่   31 ตุลาคม  2559  นั้น 
 

เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่มีความต้องการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของหมู่บ้านที่หลากหลาย 
ซึ่งบางโครงการไม่มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ผ่านการประชาคม
หมู่บ้านที่ประชาชนมีความต้องการ  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์การบริหาร่สวนตําบลดงมหาวัน
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมีโครงการ ดังนี้ 
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บทนํา 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนด วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ  แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทํา
ขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํา งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํา  งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

2. เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 
 
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  สี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับองค์การ  บริหาร
ส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ  สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัต ิและประกาศใช้ต่อไป 
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บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/2560
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่1/2560 

สาํหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ดาํเนนิการ 
(ชื่อ อปท.) องค์การบรหิารสว่นตําบลดงมหาวนั 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั เชยีงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการติดติ้งกล้องวงจรปิด เพื่อสอดส่องดูแล
ความปลอดภัยใน
หมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย 

    100,000      100,000      100,000      100,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ
เพิ่มขึ้น 

มีการตดิตั้ง
กล้องวงจร
ปิดสําหรับ
สอดส่อง
ความ
ปลอดภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
1.1 แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย  งบประมาณและทีผ่า่นมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการเสรมิสร้าง
พัฒนาการอย่างสมวัย 

เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการสมวัย 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

24,000 24,000 24,000 24,000  เด็กมี
พัฒนาการ
เพิ่มขึ้นสมวัย  

เด็กเด็กมี
พัฒนาการสมวัย 

กอง
การศึกษาฯ
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก๓ แห่ง 

2 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีภมูิทัศน์ท่ี
สวยงาม 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 สถานท่ีของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
พัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมภีูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

กอง
การศึกษาฯ
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ 
แห่ง 

แบบ ผ.01 
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ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย  งบประมาณและทีผ่า่นมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

3 โครงการซ่อมแซมมุ้งลวด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีมุ้งลวด
สําหรับป้องกันยุง
,และแมลง 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 ศูนย์ 
ปีละ 1 ศูนย ์

9,000 9,000 9,000 9,000  ร้อยละของ
การปรับปรุงมุ้ง
ลวด  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการ
ซ่อมแซมมุ้งลวด 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ 
แห่ง 

4 โครงการก่อสร้างอ่างล้าง
หน้าแปรงฟันสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กมีอ่างไว้
สําหรับ ล้างหน้า 
แปรงฟัน 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 ศูนย์ 
ปีละ 1 ศูนย ์

30,000 30,000 30,000 30,000  มีอ่างล้างหน้า
เพิ่มขึ้น  

เด็กมีอ่างสําหรับ
ล้างหน้าแปรงฟัน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ 
แห่ง 

5 โครงการปลูกผักปลอด
สารพิษ 

เพื่อให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน มีส่วนในการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แกเ่ด็กใน
ด้านการปลูกสวน
ครัว ผักปลอด
สารพิษ 

คร ูเด็กและ
ผู้ปกครอง 

2,000 2,000 2,000 2,000  ร้อยละของ
ความพึงพอใจ  

ผู้ปกครอง ชุมชน 
มีส่วนในการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ให้แก่
เด็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
สันไทรงาม 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั เชยีงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

1.1 แผนงานสาธารณสุข  
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย  งบประมาณและทีผ่า่นมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการอุดหนุนสาธารณสุข
มูลฐาน 

เพื่ออุดหนุนกิจกรรม
ของกลุ่มสาธารณสุข
ในพื้นที่ 

จํานวน 11 หมู่บ้าน       82,500        82,500        82,500        82,500  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

มีการ
สนับสนุนการ
ทํากิจกรรม
ของกลุ่มอสม. 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั เชยีงราย 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณปูโภค สาธารณปูการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอืน่ๆ ที่จาํเปน็ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ เพื่อ
รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
1 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

จากฝายประปาไปทางบ้านสัน
ไทรงาม กว้าง 2.00 ม. ยาว 
600.00 ม. หนา 0.10 ม.  

80,400 80,400   ถนนเพื่อ
การเกษตร
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

จุดเริม่ต้นถนน คสล. หน้า
บ้านนายสังข์ เสยีงใส 
จุดสิ้นสุดตดิถนนเขตบ้าน
ใหม่มหาวัน กว้าง 3.00 
ม. ยาว 80 ม. หนาเฉลี่ย 
0.30 ม. หรือปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 95.00 
ลบ.ม. 

      12,000                 -                   -                   -    ถนนลูกรัง 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 2 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

จุดเริม่ต้นบ้านนายสวสัดิ ์ 
มณีวรรณ จดุสิ้นสุดถนน 
คสล. ทางไป ม. 12 กว้าง 
4.00 ม. ยาว 30 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. 

      56,000                 -                   -                   -    ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 3 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

จากจุดบ้านนายท้องม้วน
ถึงบ้านนายสงคราม แก้ว
สาทร 

- - 200,000 200,000 ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
3 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี 
พท.ไม่น้อยกว่า 400.00 
ตร.ม. 

- 194,000 194,000 194,000 ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พืน้ท่ีเกษตรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กว้าง 2.50 ม. ยาว 575 
ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.  

96,000 96,000 96,000 96,000 ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดที่ 1 กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 136 ม. หนา 0.15 
ม. จุดที่ 2 กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 63 ม. หนา 0.15 
ม. จาก ถนนลาดยาง-
ถนนคอนกรีตเดมิ 

386,000 386,000 386,000 386,000 ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
7 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

ซอย 5 กว้าง 3 ม. ยาว 
142 ม. หนา 0.10 ม.  

28,000 28,000 28,000 28,000 ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

9 โครงการถนนหินคลุกเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดเริม่ต้นสวนนายแตม้ 
ปัญญาวิบลูย์ จุดสิ้นสดุ
สวนนายภานุ มลัยโย 
กว้าง 3.00 ยาว 95.00 
ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 34 ลบ.ม. 

18,000 - - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560     หน้า 11           
 

 
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตรเข้าป่า
ชุมชน หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ถนนเข้าป่าชุมชน     100,000                 -    - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั เชยีงราย 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาดา้นเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 
1.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ชมุชน ดา้นงานสง่เสริมและสนบัสนนุความเข้มแขง็ชมุชน 

 
 ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย  งบประมาณและทีผ่า่นมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่ออบรมให้ความรู้
ในการสร้างอาชีพ
ให้กับประชาชน 

ผู้เข้าอบรม 30 คน       30,000                 -                   -                   -    มีผู้เข้าอบรม 
จํานวน 30 
คน 

ผู้เข้าร่วม
อบรมมี
ทางเลือกใน
การสร้าง
อาชีพสร้าง
รายได ้

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการตลาดนัดชุมชน เพื่อส่งเสริมการสรา้ง
แหล่งรายได้ของ
ประชาชน 

สร้างตลาดนดัชุมชน 
1 แห่ง 

               -        100,000      100,000      100,000  ตลาดนดั
ชุมชน 1 
แห่ง 

ประชาชนมี
แหล่งสรา้ง
รายได ้

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั เชยีงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

1.1 แผนงานศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปา้หมาย  งบประมาณและทีผ่า่นมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้กับ
ประชาชน   

เพื่ออบรม
คุณธรรม จริยธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับ
ประชาชน   

ผู้เข้าอบรม 50 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้า
อบรม 
จํานวน 50 
คน 

ประชาชน
ได้รับความรู้
ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬาสภีายใน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการ
ออกกําลังกาย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย ์

30,000 30,000 30,000 30,000 มีการ
จัดการ
แข่งขันกีฬา 
จํานวน 1 
ครั้ง 

เด็กมีรา่งกาย
ที่แข็งแรง 

กองการศึกษา
,และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 ศูนย์ 

แบบ ผ.01 
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ที ่
โครงการ วตัถปุระสงค์ 

เปา้หมาย  งบประมาณและทีผ่า่นมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

3 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย ์

2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ10 
ของอุปกรณ์
กีฬาเพิ่มขึ้น 

มีอุปกรณ์
กีฬาสําหรับ
เด็กเล็กได้ใช้
เล่นกีฬา 

กองการศึกษา
,และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 ศูนย์ 

4 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อใช้การแข่งขันกีฬา
เป็นตัวเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
มีความสามัคครีักใคร่
กลมเกลียวกัน 

ผู้บริหาร,สมาชิกสภา
ฯ พนักงาน.พนักงาน
จ้าง 

      20,000        20,000        20,000        20,000  ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการเชื่อม
สัมพันธ์กัน
ระหว่าง
พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั เชยีงราย 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณปูโภค สาธารณปูการ และระบบโครงสรา้งพื้นฐานอืน่ๆ ที่จาํเปน็ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ เพื่อ
รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. รปูตัวยู พร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ 2 

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายน้ําไดส้ะดวก
และลดปัญหาการ
ท่วมขัง 

กว้าง 0.40 ม. ลึก 
0.50-0.70 ม. 
ยาว 74.00 ม. 

- 251,600 251,600 251,600 ราง
ระบาย
น้ํา 1 
แห่ง 

การระบายน้ํา
ได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม

ขัง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวก 

จุดบ้านนายกาบถึง
บ้านนายผล 

- - - 200,000 ราง
ระบาย
น้ํา 1 
แห่ง 

น้ําสามารถ
ไหลไดส้ะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างศาลาจุดบ่อ
น้ําโบราณ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้เป็นสถานท่ี
พักผ่อนของ
ประชาชน 

กว้าง 9.00 ม. ยาว 
9.00 ม. 

- 283,000 283,000 283,000 ศาลา
จํานวน 
1 หลัง 

ประชาชนมี
แหล่งพักผ่อน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการต่อเติมศาลาพักญาต ิ
หมู่ที่ 12 

เพื่อต่อเติมศาลาพัก
ญาตสิําหรับให้
ประชาชนได้ทํา
กิจกรรม สําหรับหมู่
ที่ 12 และหมู่ที่ 1 
ใช้ร่วมกัน 

จํานวน 1 หลัง  - 150,000 - - ปรับปรุ
งศาลา
พักญาต ิ
1 หลัง 

มีการต่อเติม
ศาลาพักญาติ
สําหรับให้
ประชาชนได้
ทํากิจกรรม 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างศาลาพักศพ 
หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างศาลา
สําหรับพักศพในการ
ทําพิธีทางศาสนา 

จํานวน 1 หลัง  - 100,000 100,000 100,000 ศาลา
พักศพ 
จํานวน 
1 หลัง 

มีสถานท่ี
สําหรับพักศพ
ในการทําพิธ ี

กองช่าง 

6 โครงการเทลาน คสล. รอบ
บริเวณเมรบุ้านป่าสักงาม หมู่
ที่ 9 

เพื่อให้มีพื้นท่ีใช้
ประโยชน์ในการทํา
พิธีการของหมู่บ้าน 

ขนาดพื้นท่ีลานไม่
น้อยกว่า 146 ตร.
ม. หนา 0.08 ม.  

43,000 - - - ลาน 1 
แห่ง 

ประชาชนมี
พื้นที่ในการ
ประกอบพิธี
การ 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
บ้านปงบน 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพการใช้
งานดีขึ้น 

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

33,000 - - - ความพึง
พอใจ
ผู้ใช้น้ํา 

มีการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านที่มี
ประสิทธิภาพ
ขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8 โครงการก่อสร้างห้องน้ํา
หอประชุมอเนกประสงค ์

เพื่อก่อสร้างห้องน้ํา
สําหรับบริการผู้มาใช้
ห้องประชุมและ
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างห้องน้ํา
บริเวณหอประชุม 

436,000 436,000 436,000 436,000 ห้องน้ํา
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
20 

มีห้องน้ํา
สําหรับบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

9  โครงการก่อสร้างที่จอดรถ เพื่อสร้างที่จอดรถ
สําหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ก่อสร้างที่จอดรถ 1 
แห่ง 

170,000 170,000 170,000 170,000 ผู้มา
ติดต่อ
ราชการ
พึงพอใจ 
ใน
สถานท่ี
จอดรถ 

มีที่จอดรถ
สําหรับผู้มา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

 10 โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลา่
เซลล ์

เพื่อเป็นพลังงาน
ทางเลือกใหม ่และ
เป็นการเพิ่มปริมาณ
แสงสว่าง 
 

จํานวน  20 จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟ้า
ใช้
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
10 

มีพลังงาน
ทางเลือกที่
ช่วยลดค่าไฟ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 11 โครงการก่อสร้างบ้านพัก
ข้าราชการ 

เพื่อจัดหาที่พัก
สําหรับข้าราชการที่
ไม่มีที่พักอาศัย 

ก่อสร้างบ้านพัก
ข้าราชการ จํานวน 
1 หลัง 

529,000 529,000 529,000 529,000 บ้านพัก
จํานวน 1 
หลัง 

บ้านพัก
จํานวน 

กองช่าง 

 12 โครงการก่อสร้างป้อมยาม เพื่อสร้างป้อมยาม
สําหรับสังเกตการณ ์

ป้อมยาม จํานวน 1 
หลัง 

168,000 168,000 168,000 168,000 จํานวน 1 
หลัง 

มีป้อมยาม
สําหรับ
สังเกตการณ ์

กองช่าง 

 13 โครงการก่อสร้างหลังคาคลมุ
พระพุทธรูป 

เพื่อสร้างหลังคาคลมุ
พระพุทธรูป 

หลังคาคลมุ
พระพุทธรูป จํานวน 
1 หลัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 หลังคา
คลุมพระ
พุทธ 
รูป 1 หลัง 

มีหลังคาบัง
แดดในให้กับ
พระพุทธรูป 
1 หลัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

14 โครงการติดตั้งไฟก่ิง หมู่ที่ 3 เพื่อเพ่ิมแสงสว่าง
บริเวณท้องถนน 

ติดตั้งไฟกิ่ง จํานวน 
3 จุด 

45,000 45,000 45,000 45,000 มีการ
ติดตั้งไฟ
กิ่ง 
จํานวน 
3 จุด 

มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้นบริเวณ
ถนน 

กองช่าง 

 15 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ในอบต.พร้อมติดตั้งระบบ 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ําไว้
ใช้ภายในสํานักงาน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
1 จุด พร้อมติดตั้ง
ระบบ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ
ของ
ปริมาณ
น้ําใช้
เพิ่มขึ้น 

มีน้ําเพียงพอ
สําหรับใช้ 

กองช่าง 

16 โครงการติดตั้งไฟก่ิง หมู่ที่ 7 เพื่อเพ่ิมแสงสว่าง
บริเวณท้องถนน 

ติดตั้งไฟกิ่ง จํานวน 
5 จุด 

      75,000  75,000  75,000  75,000  มีการ
ติดตั้งไฟ
กิ่ง 

มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้นบริเวณ
ถนน 

กองช่าง 

  

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

17 โครงการขุดลอกหนองหลม่ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ํา 

หนองหล่ม 200,000 200,000 200,000 200,000 หนองน้ํา 1 
แห่ง 

มีสถานท่ี
สําหรับกัก
เก็บน้ํา  

กองช่าง 

18 โครงการขุดลอกสถาน 
หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ํา 

หนองสถาน 200,000 200,000 200,000 200,000 หนองน้ํา 1 
แห่ง 

มีสถานท่ี
สําหรับกัก
เก็บน้ํา  

กองช่าง 

19 โครงการขุดลอกเปด็ หมู่ที่ 2 เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ํา 

หนองเป็ด 200,000 200,000 200,000 200,000 หนองน้ํา 1 
แห่ง 

มีสถานท่ี
สําหรับกัก
เก็บน้ํา  

กองช่าง 

20 โครงการขุดลอกหนองคอก
ช้าง หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ํา 

หนองคอกช้าง 500,000 500,000 300,000 200,000 หนองน้ํา 1 
แห่ง 

มีสถานท่ี
สําหรับกัก
เก็บน้ํา  

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

21 โครงการขุดลอกหนองมานะ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ํา 

หนองมานะ 200,000 200,000 200,000 200,000 หนองน้ํา 1 
แห่ง 

มีสถานท่ี
สําหรับกัก
เก็บน้ํา  

กองช่าง 

22 โครงการขุดลอกหนองสลาบ
หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ํา 

หนองสลาบ 200,000 200,000 200,000 200,000 หนองน้ํา 1 
แห่ง 

มีสถานท่ี
สําหรับกัก
เก็บน้ํา  

กองช่าง 

23 โครงการขุดลอกหนองป่าคา
หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ํา 

หนองป่าคา 200,000 200,000 200,000 200,000 หนองน้ํา 1 
แห่ง 

มีสถานท่ี
สําหรับกัก
เก็บน้ํา  

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะไดร้บั 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

24 โครงการทําประตเูปิดปดิน้ํา
คลองสามแสน หมู่ที่ 2  

เพื่อการบริหารจัดการ
น้ํา 

ประตู เปดิ ปิด น้ํา 
จุดคลองสามแสน 
1 จุด 

- 1,500,000 - - ประตู 
สําหรับเปิด 
ปิด น้ํา
จํานวน 1 
จุด 

มีการบรหิาร
จัดการน้ําไว้
ใช้ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. รปูตัวยู พร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ 2 

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายน้ําไดส้ะดวก
และลดปัญหาการท่วม
ขัง 

กว้าง 0.40 ม. 
ลึก 0.50-0.70 
ม. ยาว 113.00 
ม. 

- 384,200 384,200 384,200 รางระบาย
น้ํา 1 แห่ง 

การระบาย
น้ําไดส้ะดวก
ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

26 โครงการขุดลอกร่องมะเกี๋ยง
ใต้จากปากคลองสามแสนถึง
หนองผาแดง หมู่ที ่2 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ํา 

 ขุดลอกร่อง
มะเกี๋ยงใต้จาก
ปากคลองสาม
แสนถึงหนองผา
แดง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ขุดลอก
แหล่งน้ํา 1 
แห่ง 

สามารถกัก
เก็บน้ําได้
เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ยทุธศาสตรท์ี ่2 การสง่เสริมการผลติสนิคา้เกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

1. ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว 
1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปา้หมาย  งบประมาณและทีผ่า่นมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการส่งเสริมการเกษตร 
หมู่ที่ 7 

เพือ่อบรมให้ความรู้
ด้านการเกษตร 

ผู้เข้าอบรม 30 คน       10,000                 -                   -                   -    อบรม
จํานวน 30 
คน 

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน
การเกษตร
เพื่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการกําจดัผักตบชวา เพื่อกําจัดผักตบชวา
ในแหล่งน้ําท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

การกําจัดผักตบใน
พื้นที ่

    200,000      200,000      100,000      100,000  การลด
ปริมาณของ
ผักตบชวา 

แหล่งน้ําใน
พื้นที่มี
ผักตบชวา
น้อยลง 

กองช่าง 

3 โครงการอบรมให้ความรู้การ
เพาะเหด็ หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ความแก่ด้าน
การเพาะเห็ดเป็นการ
ส่งเสริมการสรา้ง
รายได ้

ผู้เข้าอบรมจํานวน 
30 คน 

      30,000                 -                   -                   -    ผู้เข้าอบรม 
จํานวน 30 
คน 

ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้
การเพาะเห็ด
และเป็น
แนวทางใน
การสร้าง
รายได ้

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่1/2560 

สาํหรับ ประสานโครงการพฒันาจังหวดั 
(ชื่อ อปท.) องค์การบรหิารสว่นตําบลดงมหาวนั 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั เชยีงราย 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณปูโภค สาธารณปูการ และระบบโครงสรา้งพื้นฐานอืน่ๆ ที่จาํเปน็ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ เพื่อ
รองรบั 

การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย  งบประมาณและทีผ่า่นมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อมีอาคารสําหรับ
จัดการเรียนการสอน
สําหรับเด็กเล็ก 

จํานวน 1 หลัง 
(ตามแบบมาตรฐาน
กรมส่งเสรมิ) 

    2,300,000     2,300,000    2,300,000    2,300,000  ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

มีอาคาร
สําหรับ
จัดการเรียน
การสอน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง เริ่ม บ้านสัน
ไทรงามหมู่ที่ 5 ถึงภูชมดาว 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,500 ม.หนา 10 

    2,000,000     2,000,000  2,000,000   2,000,000  ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.05 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560     หน้า 25           
 

 

ที ่
โครงการ วตัถปุระสงค์ 

เปา้หมาย  งบประมาณและทีผ่า่นมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
3 โครงการขุดลอกหนองป่าสัก  

หมู่ที่ 6 
เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บนํ้าเพื่อ
การเกษตร 

ปริมาณดินขุดรวมไม่
น้อยกว่า 16,900 
ลบ.ม. 

1,000,000 1,000,000 - - มีปริมาณน้ํา
ใช้เพิ่มขึ้น 

มีแหล่งสําหรับ
กักเก็บนํ้าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แบบ ผ.05 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่1/2560 

สาํหรับ โครงการพฒันาที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดาํเนนิการโดยไม่ใชง้บประมาณ 
 (ชื่อ อปท.) องค์การบรหิารสว่นตําบลดงมหาวนั 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั เชยีงราย 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาดา้นการศกึษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
1.1 แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยต้น
สังกัด 

เพื่อให้มีการจัดทํา
ระบบการประกัน
ภายในสถานศึกษา
ตามกระบวนการ 
PDCA บนพ้ืนฐานแนว
ทางการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน 

0  0  0  0  การประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษาปี
ละ ๑ ครั้ง 

มีการจัดทํา
ระบบการ
ประกันภายใน
สถานศกึษา
ตาม
กระบวนการ 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ๓ แห่ง 

แบบ ผ.06 
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ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการร่วมอบรมพัฒนา
บุคลากรด้านการส่งเสริม
การเรยีนรู้ให้แก่เด็ก 

เพื่อให้ครูมีคณุภาพ ครู 2 คน 0  0  0  0  ร้อยละของครู
ที่ผ่านการ
อบรม 

ครูมีคณุภาพ กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ๓ แห่ง 

3 โครงการผลติสื่อและสื่อ
นวัตกรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อให้ครูสร้างสื่อ
นวัตกรรมที่ช่วย
ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาการให้แก่เด็ก 

ครู 2 คน 0  0  0  0  จํานวนสื่อท่ี
เพียงพอ 

ครูมีคณุภาพ กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ๓ แห่ง 

4 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการจดัการ
เรียนรู ้

เพื่อให้ครูและผู้ดูและ
เด็เข้าร่วมอบรม
ประชุมสมัมนาพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพ 

ครูและผู้ดูแลเด็กทุก
คน 

0  0  0  0  ได้เข้าร่วม
อบรม ประชุม 
สัมมนา 
พัฒนาตนเอง
ในวิชาชีพ 
อย่างน้อย ๒๐ 
ช่ัวโมงต่อป ี

ครูและคุลากร
มีการพัฒนา
ตนเองใน
วิชาชีพ 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ๓ แห่ง 

5 โครงการมมุความรู้
ผู้ปกครอง 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้
เข้ามาอ่านหนังสือ
ระหว่างรอรับบุตร
หลาน 

ครู เด็กและ
ผู้ปกครอง 

0  0  0  0  ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง 

มีมุมอ่าน
หนังสือเพื่อ
เสรมิสร้าง
ความรู ้

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 3 
ศูนย ์

แบบ ผ.06 
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ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการสานสมัพันธ์บ้าน
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับ
ทราบข้อมูลเกีย่วกับ
การทํา กิจกรรมการ
เรียนรู้ ของเด็กในแต่
ละวัน 

ครู เด็กและ
ผู้ปกครอง 

0  0  0  0  ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง 

ชุมชนและ
สถานศึกษามี
ความเข้าใจกัน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 3 
ศูนย ์

7 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่ห้องเรียน 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

0  0  0  0  ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง 

เด็กได้เรยีนรู้
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 3 
ศูนย ์

8 โครงการจดัทําแผนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีแผนสําหรับการ
บริหารและการจัด
การศึกษาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน
มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงแผนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0  0  0  0  แผนจัด
ประสบการณ ์

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีแผน
สําหรับการ
บริหารและ
การจัด
การศึกษา
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.06 
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ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

9 โครงการประชุมเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้หลักสูตรการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
มาตรฐาน 

ครู 2 คน 0  0  0  0  หลักสตูรของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้
หลักสตูรการ
จัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ที่มี
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

10 โครงค่ายวิชาการปฐมวัย เพื่อเป็นการผลงาน
วิชาการของเด็ก
ปฐมวัยใรรอบปีท่ีผ่าน
มา 

ผู้ปกครอง 0  0  0  0  ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง 

เผยแพร่
ผลงาน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเด็กบ้าน
สันไทรงาม 

 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.06 
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บัญชคีรภุณัฑ ์
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งที ่1/2560 

 (ชื่อ อปท.) องค์การบรหิารสว่นตําบลดงมหาวนั 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของครุภัณฑ์) (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน จัดซื้อโตะ๊ปฏิบตัิงาน
สํานักงานปลัด 

โต๊ะ จํานวน 4 ตัว       28,000                 -                   -                   -    สํานักงาน
ปลัด 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน จัดซื้อโตะ๊ปฏิบตัิงาน
กองคลัง 

โต๊ะ จํานวน 4 ตัว       28,000                 -                   -                   -    กองคลัง 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อ
จอคอมพิวเตอร์
สําหรับปฏิบัติงาน 

จอคอมพิวเตอร ์
จํานวน 2 จอ 

         8,000                 -                   -                   -    กองคลัง 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อจัดหาตูเ้ย็นสาํหรับ
บริการประชาชน 

ตู้เย็น ขนาด 5 
คิวปิกฟุต จํานวน 1 
ตู้ 

         6,500                 -                   -                   -    สํานักงาน
ปลัด 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน เพื่อจัดซื้อตูส้ําหรับเก็บ
เอกสาร 

ตู้มีล้อเลื่อน (ทําด้วย
เหล็ก) แบบล็อคได้ 
3 ลิ้นชัก 

         6,000                 -                   -                   -    สํานักงาน
ปลัด 

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน เพื่อมีท่ีสําหรบัจัดเก็บ
แฟ้มเอกสาร 

ช้ันวางแฟ้มตั้ง 2 
ช้ัน (20 ช่อง) 
จํานวน 2 ตู ้

      12,000                 -                   -                   -    สํานักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.08 
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ที ่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของครุภัณฑ์) (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน เพื่อจัดหาโต๊ะ
คอมพิวเตอรส์ําหรับใช้
งาน 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 2 ตัว 

8,000 - 8,000 - สํานักงาน
ปลัด 

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน เพื่อจัดซื้อตูส้ําหรับเก็บ
เอกสาร 

ตู้บานเลื่อนกระจก 
5 ฟุต จํานวน 2 ตู้ 

18,200 - - - สํานักงาน
ปลัด 

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน เพื่อจัดซื้อตูส้ําหรับเก็บ
เอกสาร 

ตู้บานเลื่อนกระจก 
5 ฟุต จํานวน 2 ตู้ 

18,200 - - - กองคลัง 

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน เพื่อจัดซื้อตูส้ําหรับเก็บ
เอกสาร 

ตู้เก็บฟอร์ม 7 
ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู ้

2,800 - - - สํานักงาน
ปลัด 

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน เพื่อจัดซื้อโตะ๊หมู่บูชา
ใช้ในงานพิธีการ 

โต๊ะหมู่ 7 จํานวน 2 
ชุด 

10,000 - - - สํานักงาน
ปลัด 

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาคอมพิวเตรอ์
สํานักงาน สําหรับ
ปฏิบัติงานกองช่าง 

จัดหาคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค จํานวน 1 
เครื่อง ราคาตาม
มาตรฐาน ict 

21,000 - - - กองช่าง 

แบบ ผ.08 
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ที ่

แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของครุภัณฑ์) (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

13 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อมีรถสําหรับใช้ใน
งานราชการ 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
จํานวน 1 คัน 
ขนาด 1 ตัน 
ปริมาณกระบอกสูบ
ไม่ต่ํากว่า 2400 ซี
ซี หรือกําลังขับ
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่
ต่ํากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 
4 ล้อ แบบมี
ช่องว่างด้านหลัง
คนขับ (cab) 

    821,000                 -                   -                   -    กองช่าง 

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน เพื่อจัดซื้อถังเก็บน้ํา ถังน้ําแบบไฟเบอร์
กลาส จํานวน 10 
ขนาด 2,000 ลิตร
ตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ 2560 

      98,000                 -                   -                   -    สํานักงาน
ปลัด 

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อจัดหาเครื่องกําเนิด
ไฟ้ฟ่า ใช้ในกรณี
ฉุกเฉิน 

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
ขนาด 3 กิโลวัตต์ 
จํานวน 1 เครื่อง 

0 27,500 0 0 สํานักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.08 
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ที ่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของครุภัณฑ์) (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาคอมพิวเตรอ์
สํานักงาน สําหรับ
ปฏิบัติงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
การประชาสัมพันธ์ 

จัดหาคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค จํานวน 1 
เครื่อง ราคาตาม
มาตรฐาน ict 

               -          21,000                 -                   -    สํานักงาน
ปลัด 

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดหารถกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้าสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

รถกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ 
เครื่องยนต์ดเีซล 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 
สูบ 4 จังหวะ มี
กําลังสูงสดุไม่น้อย
กว่า 130 แรงม้า 

               -     2,700,000  -                -    สํานักงาน
ปลัด 

18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดหารถยนต์
ดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์ 
ปฏิบัติงาน 

รถยนต์ดับเพลิง
แบบอเนกประสงค์ 
ตัวรถชนิด 6 ล้อ 
เครื่องยนต์ดเีซล
ขนาดไมเ่กิน 
2,800 รอบ/นาที 
ตอนท้ายหลังเก๋ง
ติดตั้งตู้บรรทุกน้ํามี
ปริมาณความจไุม่
น้อยกว่า 8,000 
ลิตร 

               -    -  3,500,000                -    สํานักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.08 
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ที ่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของครุภัณฑ์) (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 19 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อจัดหาหัวฉีด
ดับเพลิง ใช้ในการฉีด
น้ําดับเพลิง 

หัวฉีดดับเพลิง 
จํานวน 1 ตัว 

      35,000                 -                   -                   -    สํานักงาน
ปลัด 

 20 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพือ่สามารถป้องกัน
ความร้อนและเปลวไฟ
ที่อุณหภูมไิม่น้อยกว่า 
250 องศาเซลเซียส 

ชุดผจญเพลิงใน
อาคาร จํานวน 2 
ชุด  

 190,000 190,000                -                   -    สํานักงาน
ปลัด 

 21 รักษาคววามสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อเป็นชุดเครื่องช่วย
หายในป้องกันก๊าชพิษ
พร้อมพังอัดอากาศติด
ตัว 

เครื่องช่วยหายใจ
พร้อมถังอัดอากาศ 
SCBA 

               -                   -    98,000 98,000 สํานักงาน
ปลัด 

22 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
มัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร์
สําหรับปฏิบัติงาน 

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง 
ขนาด 3,000 
ANSI Lumens 

33,000 33,000 33,000 33,000 สํานักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.08 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560     หน้า 35           
 

 

 
 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561-2564) เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1/2560 

สาํหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ดาํเนนิการ 
(ชื่อ อปท.) องค์การบรหิารสว่นตําบลดงมหาวนั 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั เชยีงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 1.1 แผนงานรักษาความสงบ  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 ติดตั้งสญัญาณไฟเตือนและ
กระจกโค้งนูนบริเวณจุดเสี่ยง 

เพื่อจ่าย
เป็น  ค่าใช้จ่ายใน
โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟเตือน  

*พื้นที่จุดเสี่ยงในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 11 
หมู่บ้าน (กระจกโค้ง
นูน หมู่ที่ 1จุดที่ 1 
จุดหน้าตลาดชุมชน  
จุดที่ 2 สี่แยกบ้าน
นายสมาน  กิติ หมู่ที่ 
2 จํานวน 1 จุด หมู่ที่ 
3 4 จุด ม.9 จํานวน 
4 จุด ไฟกระพริบ 1 
จุด หมู่ที่ 2 จุดบ้าน
นายสมควร แก้ว
จันทรา)  

      50,000        30,000        20,000        20,000  การติดตั้ง
สัญญาณไฟ
กระพริบ
และกระจก
โค้งนูนในจุด
เสี่ยง 

มีการตดิตั้ง
ป้ายเตือน
อันตรายใน
การจราจร 

สํานักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

เพื่อให ้อปพร.มี
ความรู้ ความชํานาญ
ในการใช้อุปกรณ์ต่าง 
ๆ ในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
และช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

*อปพร.สังกัดศูนย ์
อปพร. อบต.ดงมหา
วัน จํานวน 40 คน 

      50,000        50,000        50,000        50,000  ผู้เข้าอบรม 
40 คน 

อปพร.ตําบล
ดงมหาวันมี
การพัฒนา
ศักยภาพใน
การ
ปฏิบัติงานท่ี
ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการอบรมอาสาสมคัร
ป้องกันไฟป่า 

เพื่ออบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

*อาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า 35 คน 

      15,000        15,000        15,000        15,000  ผู้เข้าอบรม 
40 คน 

มีการอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแนวป้องกันไฟป่า 

เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในการ
จัดทําแนวป้องกันไฟ
ป่า 

*ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 56 คน 

      30,000        30,000        30,000        30,000  การจัดแนว
ป้องกันภัย
ป่า 

มีการทําแนว
ป้องกันไฟป่า
ของหมู่บ้าน 
และป้องกัน
การลุกลาม
เมื่อเกิดไฟ
ไหม้ป่า 

สํานักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1/2560 

สาํหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ดาํเนนิการ 
(ชื่อ อปท.) องค์การบรหิารสว่นตําบลดงมหาวนั 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
1.1 แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย  งบประมาณและทีผ่า่นมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา (จัดการเรียน
การสอน) 

ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ดงมหา
วัน 3 แห่ง 

สื่อการเรียนการ
สอนรายหัว 

    142,800    *153,000    *161,500    *170,000  สื่ออุปกรณร์าย
หัวสําหรับเด็ก
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

มีการจัดหาสื่อ
การเรยีนการ
สอนสําหรับเด็ก
นักเรียน 

กองการศึกษา 

2 โครงการติดตั้ง
อินเทอร์เน็ตศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสันไทรงาม 

*เพื่อติดตั้งระบบอิน
เทร์เน็ตแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนาํ
ร่อง 1 ศูนย ์

ศูนย์บ้านสันไทรงาม       20,000        20,000        20,000      *20,000   มีการติดตั้ง
ระบบ
อินเตอร์เนต็แก่
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมรีะบบ
อินเทอร์เน็ตใช้
งาน  

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 
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ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย  งบประมาณและทีผ่า่นมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

3 โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก* 

เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น 
จ่ายตามโครงการ
พัฒนาผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

4 คน 8,000 8,000 8,000 8,000 4 คน มีการจัดกจิกรรม
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา 

กองการศึกษา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560     หน้า 40           
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561-2564) เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1/2560 

สาํหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ดาํเนนิการ 
(ชื่อ อปท.) องค์การบรหิารสว่นตําบลดงมหาวนั 

 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั เชยีงราย 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณปูโภค สาธารณปูการ และระบบโครงสรา้งพื้นฐานอืน่ๆ ที่จาํเปน็ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ เพื่อ
รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 1 

เพือ่การสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

*จุดตั้งแต่บ้านนายแดน  
สายน้ําผึ้ง จุดสิ้นสุดบ้าน
นายคําปัน  นันทะเสน 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
83.00 ม. หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
332 ตารางเมตร. 

*160,000 - - - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

จุดเริม่ต้นบ้านนายจารึก 
ท่อนคํา จุดสิ้นสดุบ้าน
นายอุน  คํายอด กว้าง 
3.00 ม. ยาว 113.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 339 
ตารางเมตร 

*158,000 - - - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

*จุดบริเวณข้างลําเหมือง
กลาง ขนาดกว้างข้างละ 
2.00 ม. ยาวข้างละ 
800.00 ม. หนาข้างละ 
0.20 ม. 

*111,800 111,800 111,800 111,800 ถนนลูกรัง 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกป่าชุมชน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

*กว้าง 4.00 ม. ยาว 
880 ม. หนา 0.10 ม.  

*138,500 138,500 138,500 138,500 ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังหมู่ที่ 2 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

*จุดตั้งแต่บ้านนายบญุ
ธรรม วงค์กระนวน 
จุดสิ้นสุดฌาปนสถาน ม. 
2,11 กว้าง 3.50 ม. 
ยาว 380.00 หนาเฉลี่ย 
0.30 ม. หรือมีปรมิาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
519.00 ลบ.ม. 

*52,000 - - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 3 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

*จุดเริ่มต้นบ้านนางกอง 
อัศวภูมิ จุดสิ้นสุดบ้าน
นายสุรินทร์ พาบจันสิงห์ 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 
42.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
210 ตร.ม. 

    100,000                 -                   -                   -    ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

*สายเข้าป่าชุมชนบ้านป่า
เลา กว้าง 3.00 ม. ยาว 
2,600.00 ม. หนา 
0.10 ม. 

               -                   -        100,000    *100,000  ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8 โครงการเทคอนกรีตเชื่อม
ปากซอยกับถนนสายหลัก  
หมู่ที่ 5 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

*จํานวน 3 จุด พื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า96 ตร.ม. 
กว้าง 4.00-5.00 ม. 
ยาวรวม 14.00 ม. หนา 
0.15 ม. 

30,000 - - - ซ่อมแซมจุด
เชือมต่อ
ของถนน 4 
จุด 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
5 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

*จุดเริ่มต้นต่อจากถนน
คอนกรีตเดมิซอยไปสระ
น้ําประปาหมู่บ้าน 
จุดสิ้นสุดสระน้ําประปา
หมู่บ้าน กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 174.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อย 522 ตร.ม. 

*180,000 - - - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
6 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

*จุดเริ่มต้นถนนคสล.เดิม 
จุดสิ้นสุดสามแยกหนอง
ป่าไคร้ กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 95.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 285 ตร.ม. 

*139,000 - - - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

11 โครงการขยายไหล่ถนน 
คสล. ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 
6 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

*จุดเริ่มต้นบ้านนาย
วิโรจน ์สารพิมพ์ 
จุดสิ้นสุดสวนนายไพบูลย์ 
ศิริเมืองจันทร์ กว้าง 
1.00 ม. ยาว 85.00 ม. 
สองข้างทาง ความยาว
รวม 170.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพท. ไม่
น้อยกว่า 170.ตร.ม. 
(61:80000 ปี 
62:200000 ปี 63 
200,000 ปี 64 
20000) 

80,000 200,000 200,000 20,000  ไหล่ถนน
ได้รับการ
ขยาย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,700 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม.  

*445,000 *445,000 *445,000 *445,000 ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

*กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,800.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี พท. ไม่
น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. 

- 349,000 349,000 349,000 ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

*จุดสายไปป่าชุมชน 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
280.00 ม. หนา 0.10 
ม. 

56,000 - - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
7 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

*จุดเริ่มต้นบ้านนายสา 
ทิพย์อาสน์ จุดสิ้นสุดบ้าน
นายสุรศักดิ ์ สีมนตรี 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
74.00 ม. หนาว 0.15 
ม. หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า 
296 ตร.ม. 

*143,000 - - - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
7 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

*จุดสามแยกนานายหอม
ถึงไปทางท่าทรายเก่า 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
500 ม. หนา 0.10 ม. 

*167,000 167,000 167,000 167,000 ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
7 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

*จุดเริ่มต้นฟารม์อินทร
ประเสริฐ จุดสิ้นสุดสวน
นายสุพจน์ อุทาโกสม 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
81.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพท.ไม่น้อยกว่า 
328 ตร.ม. 

*157,000 - - - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*จุดเริ่มต้นบ้านนายสถิตย์ 
ดวงไกรแผง จดุสิ้นสุดบ้าน
นายพิชัย สวัสดิ์นที กว้าง 
4.00-5.00 ม. ยาว 
125 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพท. ไม่น้อยกว่า 
581 ตร.ม  (ถนนกว้าง 
5.00 ม. ยาว 85.00 ม. 
ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 
40.00ม.)  (ปี 62 : ยาว 
100 ม.  

*280,000 *200,000 - - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

* จากนาพ่อเพชรถึงพนัง
กั้นนํ้าจุดเริม่ต้นสามแยก
ติดถนนสีเ่ลนจดุสิ้นสุดตดิ
ผนังกั้นนํ้ากกกว้าง 3.00 
ม. ยาว 770.00 ม. หนา 
0.10 ม.  

154,000 154,000 - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

20 โครงการถนนหินคลุกเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

จุดจากแยกสันขามป้อม 
กว้าง 2.50 ม. ยาว 
1,050 ม. หนา 0.10 ม. 

*175,000 *175,000 - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 8 

เพือ่ให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จากบ้านนายสถติย์ถึงสาม
แยกบ้านนายณรงค ์

- *150,000 - - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*ทางเข้าฌาปนสถาน 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
56.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า 
224 ตร.ม. 

*157,000 - - - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*กว้าง 4.00 ม. ยาว 
900.00 ม. หนา  
0.10 ม.  

241,000 241,000 241,000 241,000 ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

24 โครงการขยายผิวจราจร 
ถนนคสล. หน้าโรงเรียน
บ้านปงเคียน หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*หน้าโรงเรยีนบ้านปง
เคียน จุดเริ่มต้นบ้าน
อาจารย์มนญู ศรีเมือง
จันทร์ จุดสิ้นสุดสามแยก
หน้าโรงเรียนบ้านปงเคียน 
กว้าง 1.150 ม. ยาว 
16.00 ม. ข้างเดียว หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 24 ตร.ม. 

*11,000 - - - การขยาย
พื้นผิวถบน 
1 แห่ง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*ต่อจากจุดเดิม จุดเริ่มต้น
บ้านนายสถิตย์ ศรีพันนาม 
จุดสิ้นสุดลําเหมือง
สาธารณประโยชน์ กว้าง 
4.00 ม. ยาว 40 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือ พท.
ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. 

*75,000 - - - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*จุดเริ่มต้นสวนายสํารอง 
ถูนาแก้ว จุดสิ้นสดุประปา
โรงเรียนบ้านปงเคียน 
กว้าง 4.00 ม ยาว 
58.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือ พท.ไม่น้อยกว่า 
232 ตร.ม. 

*113,000 - - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

27 โครงการขยายไหล่ถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*จุดเริ่มต้นบ้านนางสมศร ี
สีหาเวช จุดสิ้นสดุบ้าน
นายสม คําภูลา กว้าง 
1.50 ม. สองข้างทาง 
ความยาวรวม 180 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือ มีพท.
ไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม. 

130,000 - - - ไหล่ถนน
ได้รับการ
ขยาย 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*จุดเริ่มต้นสวนนายบัวล ี
ป้องปิด จุดสิ้นสุดสวนนาย
เสาร์ พิชัยช่วง กว้าง 
4.00 ม. ยาว 62.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพท. 
ไม่น้อยกว่า 248 ตร.ม. 

*120,000 - - - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตรเข้าป่า
ชุมชน หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*กว้าง 2.00 ม. ยาว 
850.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 204 
ลบ.ม. 

*111,000 - - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

30 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นแม่ซ้าย  หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*ต่อจากจุดเดิม กว้าง 
2.00 ม. ยาว 600.00 
ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 144 ลบ.ม. 

*79,000 - - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เช่ือมซอย 8 และ
ซอย 10 หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*จุดเริ่มต้นบ้านนายทรง
ศักดิ์ อุดใจ จุดสิ้นสุดสวน
นายอุ่น คํายอด กว้าง 
3.00 ม. ยาว 79.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี พท. 
ไม่น้อยกว่า 237 ตร.ม. 

110,000 - - - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นเหมืองกลาง หมู่ที่ 
12 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*กว้าง 2.50 ม. ยาว 
600.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.10 ม.  

67,000 - - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

33 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นสันกลาง หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*เส้นสันเหมืองกลาง กว้าง 
2.50 ม. ยาว 500 ม. 
หนาว 0.10 ม. 

100,000 - - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นหนองหัวทุ่ง หมู่ที่ 
12 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*กว้าง 2.00 ม. ยาว 
1,600 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

214,000 214,000 214,000 214,000 ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกไปบวกน้ําขาว หมู่ที่ 
12 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*กว้าง 2.80 ม. ยาว 
800 ม. หนา 0.10 ม. 

134,000 134,000 134,000 134,000 ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561-2564) เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1/2560 
สาํหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ดาํเนนิการ 
(ชื่อ อปท.) องค์การบรหิารสว่นตําบลดงมหาวนั 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนั ด้านการคา้การลงทนุ และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณปูโภค สาธารณปูการ และระบบโครงสรา้งพื้นฐานอืน่ๆ ที่จาํเปน็ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ เพื่อ
รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 2 

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายน้ําไดส้ะดวก
และลดปัญหาการท่วม
ขัง 

*จุดเร่ิมต้นบ้านนางนาร ี
ดีไร่จุดสิ้นสุดบ้านนาย
เสด็จ  โครตบรรเทา 
กว้าง 0.40 ม. ลึก 
0.50-0.70 ม. พร้อม
บ่อพักน้าํ จาํนวน 1 บ่อ 
ความยาวรวม 28.00 
ม. (ปี 61:28 ม. ปี 
62:30 ม. ปี 63:28 ม. 
ปี 64: 35 ม.) 

*100,000 *120,000 *100,000 *149,700 รางระบายน้าํ 
1 แห่ง 

การระบายน้ํา
ได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการสร้างรั้วพร้อม
ประตูหนา้ที่ทําการอบต. 

เพื่อสร้างรั้วและประตู
หน้าท่ีทําการ 

รั้วและประตหูน้าท่ี
ทําการ ตามแบบท่ี
อบต.กําหนด 

*250,000 *250,000 *250,000 *250,000 รั้วและประตู
หน้าท่ีทําการ
อบต. 

มีรั้วสําหรับ
กําหนดเขต
พื้นที่อบต 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 2 

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายน้ําไดส้ะดวก
และลดปัญหาการท่วม
ขัง 

*จุดเริ่มต้นบ้านนาย
พิศ จอมแพง 
จุดสิ้นสุดบ้านนาย
ฉลอง โกสีลา กว้าง 
0.40 ม.ลึก 0.50-
0.70 ม. พร้อมบ่อ
พักน้ํา จํานวน 1 บ่อ 
รวมความยาว 28 ม. 

100,000 - - - รางระบายน้าํ 
1 แห่ง 

การระบายน้ํา
ได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

กองช่าง 

4 โครงการเทคอนกรีตรอบ
บริเวณเมรุของหมู่บา้น หมู่
ที่ 3 

เพื่อความสะดวกใน
การประกอบพิธีในงาน
ฌาปนกิจศพของ
หมู่บ้าน 

*ขนาดพื้นท่ีลานไม่
น้อยกว่า 430 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - 1 แห่ง มีความสะดวก
ในการ
ประกอบพิธี
ทางหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
คสล. ถนนเพื่อการเกษตร
เส้นหนองด่าน หมู่ที ่5 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวก 

*ท่อระบายน้ําขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
1.00 ม. จํานวน 2 
จุด ความยาวจดุละ 
8.00 ม. รวมความ
ยาวท้ังหมด 16.00 
ม. 

48,600 - - - การวางท่อ
และเสรมิหลัง 
ถนน จํานวน 
4 จุด 

น้ําสามารถ
ไหลไดส้ะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อเพื่อระบาย
น้ํา หมู่ที่ 5 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวก 

*วางท่อระบายน้ํา 
คสล.จุดตั้งแต่บา้น
นายวงค์   บุญมา ถึง
บ้านนายสิงคํา ปะระ
มะ ท่อระบายน้าํ
ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 0.40 ม. 
จํานวน 3 จุด ความ
ยาวจุดละ 4.00 ม. 
รวมความยาวท้ังหมด 
12.00 ม. 

12,100 - - - การวางท่อ 
จํานวน 3 จุด 

น้ําสามารถ
ไหลไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว หมูที่ 6 

เพื่อมีจุดขยายเสยีง
ประชาสมัพันธ์หมู่บ้าน 

จํานวน 1 แห่ง *41,000 - - - หอกระจาย
ข่าว 1 แห่ง 

ประชาชนได้
ยินเสียง
ประชาสมัพันธ์
หมู่บ้านชัดเจน
ขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
หมู่ที่ 3 

เพือ่ให้น้ําไหลได้
สะดวก 

วางท่อจุดถนนเข้าป่า
ชุมชน 

- - - *20,000 วางท่อ 1 จุด น้ําสามารถ
ไหลไดส้ะดวก 

กองช่าง 

9 โครงเสริมคันพนังกั้นแม่น้ํา
กก หมู่ที่ 8  

เพื่อเสรมิคันพนังให้
สูงขึ้น 

*กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000 ม. 

408,000 408,000 - - คันพนังที่
สูงขึ้นกว่าเดิม 

คันพนังที่
สูงขึ้นและ
ป้องกันนํ้า
ท่วม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการขุดลอกลําเหมือง 
หมู่ที่ 1 

เพื่อขุดลอกลําเหมือง
เปิดช่องทางน้ําให้ไหล
ได้สะดวก 

จุดเริม่ต้นใตฝ้าย
ประชาอาสาถึงที่นา
นางแก้ว  ใจน้อย 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 600.00 ม. 

162,000 *162,000 *162,000 *162,000 ขุดลอกลํา
เหมือง 
จํานวน 1 
เส้น 

ลําเหมือง
สามารถ
ระบายได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการขุดลอกหนองบัว
หล่ม หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ํา 

หนองบัวหล่ม (ปี 
61:500,000 ปี 
62 : 300,000 ปี 
63 : 200,000 ปี 
64 " 350,000) 

*500,000 *300,000 *200,000    * 
350,000  

หนองน้ํา 1 
แห่ง 

มีสถานท่ี
สําหรับกักเก็บ
น้ํา  

กองช่าง 

12 โครงการขุดลอกลําห้วยแม่
ซ้าย หมู่ที่ 3 

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายน้ําไดส้ะดวก
และลดปัญหาการท่วม
ขัง 

ลําห้วยแมซ่้าย *200,000 200,000 200,000 *200,000 ขุดลอกลํา
ห้วย 1 แห่ง 

น้ําสามารถ
ไหลไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

13 โครงการขุดลอกร่อง
ตะเคียน หมู่ที่ 7 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งน้ํา
สําหรับระบายน้ําได้
สะดวก 

*กว้าง 10.00 ม. 
ยาว 600.00 ม.  

231,000 231,000 231,000 231,000 ขุดลอก 1 
แห่ง 

สามารถ
ระบายน้ําได้
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ (หอประชุม
อบต.ดงมหาวัน) 

เพื่อปรับปรุงอาคารให้
พร้อมสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

*ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ 
(หอประชุมอบต.ดง
มหาวัน)ตามแบบ
อบต.กําหนด 

*978,000 - - - โครงการ
ปรับปรุงต่อ
เติมอาคาร
เอนกประสงค์ 
จํานวน 1 
หลัง 

อาคารพร้อม
สําหรับใช้
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

15 โครงการขุดลอกหนองป่า
ไคร้ใหญ ่หมูที่ 6 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งน้ํา
สําหรับกักเก็บน้ํา 

หนองป่าไคร้ใหญ ่ - 250,000 *250,000 *250,000 หนองน้ํา 1 
แห่ง 

มีแหล่งสําหรับ
กักเก็บนํ้า 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดร้บั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

16 โครงการขุดลอกหนอง 
ฮาวหิน หมู่ที่ 6 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งน้ํา
สําหรับกักเก็บน้ํา 

หนองฮาวหิน *150,000 *150,000 150,000 150,000 หนองน้ํา 1 
แห่ง 

มีแหล่งสําหรับ
กักเก็บนํ้า 

กองช่าง 

17 โครงการขุดลอกหนองหัว
ดอย หมู่ที่ 6 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งน้ํา
สําหรับกักเก็บน้ํา 

หนองหัวดอย *200,000    *200,000    *200,000    *200,000    หนองน้ํา 1 
แห่ง 

มีแหล่งสําหรับ
กักเก็บนํ้า 

กองช่าง 

18 โครงการขุดลอกหนองป่า
ซาง หมูที่ 6 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งน้ํา
สําหรับกักเก็บน้ํา 

หนองป่าซาง *200,000    *200,000    *200,000    *200,000    หนองน้ํา 1 
แห่ง 

มีแหล่งสําหรับ
กักเก็บนํ้า 

กองช่าง 

19 โครงการขุดลอกหนองตุ้ม-
หนองแบน หมู่ที่ 9 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งน้ํา
สําหรับกักเก็บนํ้า 

ขุดลอกหนองตุ้ม-
หนองแบน 
 

*200,000 *200,000 *200,000 *200,000 ขุดลอก 1 
แห่ง 

สามารถกัก
เก็บน้ําได ้

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561-2564) เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1/2560 

สาํหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ดาํเนนิการ 
(ชื่อ อปท.) องค์การบรหิารสว่นตําบลดงมหาวนั 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

1. ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว 
1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปา้หมาย  งบประมาณและทีผ่า่นมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการส่งเสริมการเกษตร 
หมู่ที่ 11 

เพื่ออบรมการ
ส่งเสริมการเกษตร 

ผู้เข้าอบรม 30 คน      *30,000                 -                   -                   -    อบรม
จํานวน 20 
คน 

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561-2564) 

สาํหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
(ชื่อ อปท.) องค์การบรหิารสว่นตําบลดงมหาวนั 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนั ด้านการคา้การลงทนุ และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัเชยีงราย 

1 ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณปูการ และระบบโครงสรา้งพืน้ฐานอืน่ๆ ทีจ่าํเปน็ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ เพื่อ
รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
  1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและทีผ่า่นมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั 
หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    

1 อุดหนุนไฟฟ้า * เพื่อขยายไฟส่อง
สว่างบริเวณทาง    
สาธารณะ หมู่ 
3,1,2,5 

ในเขตหมู ่
3,1,2,5 

   270,000                 -                   -                   -    มีปริมาณ
แสงไฟสว่าง
ทาง
สาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

มีปริมาณแสง
สว่างบริเวณ
ทางสาธารณ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
อําเภอเวียง
เชียงรุ้ง 

 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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บัญชคีรภุณัฑ ์
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561-2564) เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1/2560 

 (ชื่อ อปท.) องค์การบรหิารสว่นตําบลดงมหาวนั 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของครุภัณฑ์) (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีไว้ใช้ใน
สํานักงานปลัด 

*เก้าอี้ จํานวน 22 
ตัว 

30,000 6,000 6,000 3,000 สํานักงาน
ปลัด 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีไว้ใช้ใน
กองคลัง 

*เก้าอี้ จํานวน 7 
ตัว 

25,000 - - - กองคลัง 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ๊น
เตอร์ชนิดส ี

*เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network 
จํานวน 3 เครื่อง 

24,000 - - *12,000 สํานักงาน
ปลัด 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน เพื่อจัดหา
เครื่องปรับอากาศ
ติดตั้งภายใน
สํานักงาน 

*จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
จํานวน 3 เครื่อง 
ขนาด 24,000btu 
ตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ 2560 

*56,000 28,000 - - สํานักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.08 
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ที ่

แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่า่นมา 
หนว่ยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของครุภัณฑ์) (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในการบรรเทา
สาธารณภัยในการตดั
กิ่งไม้ขวางทาง 

*เลื่อยโซ่ยนต ์
จํานวน 2 เครื่อง (ปี
ละ 1 เครื่อง) 

      *10,000       *10,000                 -                   -    สํานักงาน
ปลัด 

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อสําหรับตัดหญ้า
ภายในอบต.ดงมหา
วัน 

เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง จํานวน 1 
เครื่อง 

        *9,500                 -                   -                   -    สํานักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.08 
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ภาคผนวก                    
ประมาณการโครงการ 
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ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดงมหาวนั 
เรือ่ง  ประกาศใชแ้ผนพฒันาท้องถิน่สีป่ี องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดงมหาวัน 

 (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ครัง้ที่ ๑/2560 
- - - - - - - - - - - - - - -  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมหาวัน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 โดยได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน  2560 และ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่  28  
เมษายน  2560  

 

อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๒ (๓) จึงอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 สําหรับเป็นกรอบในการดําเนินงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมหาวันต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   28  เมษายน  พ.ศ. ๒๕60 

                            

     

(นายก๋องคํา    นัยติ๊บ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
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คํานาํ 

 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การ
บริหารส่วนตําบลดงมหาวัน (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปแล้ว เมื่อวันที่   31 ตุลาคม  2559   
 

เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่มีความต้องการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของหมู่บ้านที่หลากหลาย 
ซึ่งบางโครงการไม่มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ผ่านการประชาคม
หมู่บ้านที่ประชาชนมีความต้องการ  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์การบริหาร่สวนตําบลดงมหาวัน
จึงมีความจําเป็นต้องจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน (พ.ศ.2561 – 2564 ) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 4 การแก้ไขการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22  

  องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดงหมาวัน ประชาคม
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมหาวัน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ 
โอกาสนี้ 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
28  เมษายน   2560 
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สารบญั 
หน้า 

ประกาศ 
ส่วนที ่1 บทนํา 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี      2 
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี    2 
3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี     3 

 
ส่วนที ่2 การนําแผนพฒันาไปสูก่ารปฏิบตัิ 
 2.1 เพิ่มเติม 
  2.1.1 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ดงมหาวัน  
                  (พ.ศ. 2561-2564) 
  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560 
  2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ 
 2.2 เปล่ียนแปลง 
  2.1.2 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ดงมหาวัน (พ.ศ. 2561-
2564) 
  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560 
  2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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        แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  องค์การบริหารสว่นตาํบลดงมหาวนั 

(พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ครัง้ที ่1/2560 

                               
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวเิคราะหน์โยบายและแผน 
สาํนกังานปลดัอบต. 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดงมหาวนั 
อาํเภอเวยีงเชยีงรุง้  จงัหวดัเชยีงราย 
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