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เหตุผลและความจ าเป็น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
เพ่ิมเติม/แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 

---------------------------------- 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการด าเนินงาน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 , การเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน  2560 ,การเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 ประกาศ
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561  ไป
แล้วนั้น 

 แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) และบางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ   ดั้งนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล 

ดงมหาวัน จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่น
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้
ด าเนินการเพิม่เติมหรือเปลี่ยนแปลง 
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บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารสว่นต าบลดงมหาวัน 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2561 
 

(แบบ ผ.07) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 0 0 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 
ครุภัณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

 
 
 
 

แบบ ผ.07 
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บัญชีสรุป โครงการ ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2561 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 4/2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
 1. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒา

เด็กเล็ก 
เพือ่พัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กให้มีความ
ปลอดภัยในการเรียน
การสอนที่เหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสันไทร
งาม 

-     100,000      100,000      100,000  การ
ปรับปรุง
อาคารให้ดี
ขึ้น 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็มีความ
ปลอดภัยและ
มีสภาพ 
แวดล้อมใน
การเรยีนการ
สอนที่
เหมาะสม 

กอง
การศึกษา
ฯ/กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
(ผ.05) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 4/2561 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทียุ่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 
และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะได้รับ 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม 

เพื่อขุดเจาะบ่อ
บาดาลใหไ้ด้น้ า
มาใช้เพื่อการ
อุปโภค 

บ่อบาดาล
จ านวน 1 บ่อ 

 - 723,000  -  - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที่ 

การขุดเจาะ
บ่อบาดาล
จ านวน 1 
บ่อ 

กองช่าง/
กรม
ส่งเสริมฯ 

 

แบบ ผ.05 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 4/2561 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะได้รับ 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

 1 ชุดอุปกรณ์ห้องเรยีน
โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นสันไทร
งาม  

เพื่อพัฒนา
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
DLTV  

1 ชุด - 30,700 - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียน 

ชุดอุปกรณ์
ห้องเรียน
จ านวน 1 
ชุด 

กอง
การศึกษา/
กรม
ส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 
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บัญชีสรุป โครงการ ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 
 
 

 

 
 

 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4/2561     หน้า 10           
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
1. โครงการสร้างรั้วพร้อม

ประตูหนา้ที่ท าการอบต. 
 
เปลี่ยนแปลงจาก 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 
2561-2564) หน้า 189 

เพื่อสร้างรั้วและ
ประตูหนา้ที่ท าการ 

รั้วและประตู
หน้าท่ีท าการ 
ตามแบบท่ีอบต.
ก าหนด 

 350,000 350,000 - รั้วและ
ประตู
หน้าท่ีท า
การอบต. 

มีรั้วส าหรับ
ก าหนดเขต
พื้นที่อบต 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4/2561     หน้า 11           
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

 1. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
พัฒนาการอย่างสมวัย                             
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 
2561-2564) ครั้งท่ี 
1/2560 หน้า 7 

เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการอย่างสมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 3 แห่ง 

- 24,000 24,000 24,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ปกครอง 

เด็กทุกคนมี
พัฒนาการ
สมวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.01 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4/2561     หน้า 12           
 

 แผนงานการศึกษา  
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

2. โครงการซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก                        
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564)  
ครั้งท่ี 1/2560 หน้า 7 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมุ้งลวดส าหรับ
ป้องกันยุง,และแมลง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสันไทร
งาม 

9,000 9,000 9,000 9,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ปกครอง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
การซ่อมแซม
มุ้งลวด 

กอง
การศึกษาฯ 

3. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์      
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 
ครั้งท่ี 1/2560 หน้า 7 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมภีูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 3 
แห่ง 

- - - - สถานท่ี
ของศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับ
การพัฒนา 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีภมูิ
ทัศน์ที่
สวยงาม 

กอง
การศึกษาฯ
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ 
แห่ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4/2561     หน้า 13           
 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะได้รับ 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1. 
 

โครงการจดังานวันส าคญั
ทางพุทธศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่นต าบลดง
มหาวัน                            
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564)  
หน้า 166 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนต าบลดง
มหาวันเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่น 

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนต าบล
ดงมหาวัน 
จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน
ต าบลดง
มหาวันเข้า
ร่วม
กิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
ศาสนาและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

2. โครงการจดัแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 
2561-2564) ครั้งท่ี 
1/2560 หน้า 15 

เพื่อให้เด็กได้มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 3 
ศูนย์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 มีการ
จัดการ
แข่งขันกีฬา 
จ านวน 1 
ครั้ง 

เด็กมี
ร่างกายที่
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา
,และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 ศูนย ์

แบบ ผ.01 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4/2561     หน้า 14           
 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะได้รับ 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

3. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาประชาชน
ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด         
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564)  
ครั้งท่ี 1/2560 หน้า 16 

เพื่อใช้การแข่งขัน
กีฬาเป็นตัวเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้มีความสามัคครีัก
ใคร่กลมเกลียวกัน 

ประชาชนต าบล
ดงมหาวัน 

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

เยาวชน
และ
ประชาชน
ในเขต
ต าบลดง
มหาวันและ
มีการ
พัฒนาด้าน
กีฬาเพิ่มขึ้น
ตลอดจน
สร้างความ
สามัคคีใน
หมู่คณะ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.01 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4/2561     หน้า 15           
 

 
 
 
 
 

บัญชีสรุป โครงการ ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4/2561     หน้า 16           
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1.  โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
เชียงรายในคราวท่ีจะมีการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 
46 “เจยีงฮายเกมส์” 
 
“ตามหนังสืออ าเภอเวียง
เชียงรุ้งท่ี ชร
1718.1/2082  
ลว 13กย61 
*เปลี่ยนแปลงจากฉบับท่ี 
3/2561 หน้า 21 

-เพื่อร่วมกัน
ประชาสมัพันธ์การ
เป็นเจ้าภาพการ
จัดการแข่งขันกฬีา
แห่งชาติ 
-เพื่อส่งเสรมิความ
ร่วมมือและการบรู
ณาการร่วมกันใน
การเช่ือมโยง
ศิลปะวัฒนธรรม 

-ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้ร่วมกันแสดงออก
ถึงความมี
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของแต่ละ
ท้องถิ่น 
-มีการจัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- 85,000 - - ร้อยละของความ
พึงพอใจ 

มีการจัด
กิจกรรม
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัด
เชียงรายใน
คราวที่จะมี
การแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 46 
“เจียงฮาย
เกมส์” 
 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4/2561     หน้า 17           
 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2.  โครงการจดัเครื่องราช
สักการะถวายเนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบ
บรมราชชนน ี
(21 ต.ค.)  
*เปลี่ยนแปลงจากฉบับท่ี 
3/2561 หน้า 20 

เพื่อสนับสนุนการจัด
วันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรี
นครินทราบบรมราช
ชนนี(21 ต.ค.) 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
คล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรี
นครินทราบบรมราช
ชนน ี
(21 ต.ค.)  

- 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ 

มีการ
กิจกรรม
เนื่องในวัน
คล้ายวัน
พระราช
สมภพ
สมเด็จพระ
ศรีนคริน
ทราบบรม
ราชชนน ี
(21 ต.ค.)  

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
(ผ.05) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะได้รับ 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

 1. โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    
**เปลีย่นแปลงจากเดิมป ี
2560 เป็น 2562 
แผนพัฒนาสามป ี(2560-
2562)เพิ่มเตมิฉบับท่ี 1 
หน้า 16 

เพื่อก่อสร้าง
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ขนาด51-80 
คน ตอกเสาเขม็ 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
อาคารและมี
พื้นที่ส าหรับ
ส่งเสริมการ
เรียนการสอน
เพิ่มมากข้ึน 

- 2,470,000 - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ปกครอง 

เด็กเล็กมี
อาคารและ
มีพื้นท่ี
ส าหรับ
ส่งเสริมการ
เรียนการ
สอนเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง/
กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

แบบ ผ.05 
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะได้รับ 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

2. โครงการปรับปรุงถนนทาง
หลวงท้องถิ่น สาย ชร.ถ.
66-004 บ้านสันไทรงาม-
บ้านป่าสักงาม ต าบลดง
มหาวัน                                 
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564)เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
2/2561 หน้า 49 

ถนนท่ีมียาง
ธรรมชาตเิป็น
ส่วนผสม กว้าง 
6 เมตร ยาว 
3,450 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 20,700 
ตารางเมตร 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจร 

- 9,864,000 - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง/
กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะได้รับ 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

 1. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งน้ า(ขุดลอก
หนองป่าสัก) หมู่ที่ 6 บ้าน
ป่าตึง                
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2560-2562) 

เพื่อขุดลอก
หนองป่าสัก 
ส าหรับกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภค 

ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 
20,590 
ลูกบาศก์เมตร 

 - 754,000  -  - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้
ประโยชน ์

มีแหล่งน้ า
เพื่อการ
อุปโภคของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

กองช่าง/
กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

แบบ ผ.05 
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ภาคผนวก                    
ประมาณการโครงการ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561 

- - - - - - - - - - - - - - -  

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันและประชาคมท้องถิ่น ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ดงมหาวัน เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 ในการประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม  2561 และ  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  เมื่อวันศุกร์
ที่  12  ตุลาคม  2561 นั้น 

 

บัดนี้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี      
(พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561 อาศัย
อ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน (พ.ศ. 2561–2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561 
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้) 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 

                                

(นายก๋องค า    นัยติ๊บ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการด าเนินงาน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมหาวันได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 
, การเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน  2560 ,การเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
3/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561  ไปแล้วนั้น 

เนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และบางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดั้งนั้นองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมหาวัน จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
มหาวัน เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบาย
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
 ตุลาคม   2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
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