
 

 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๑๑  
 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ท่ีตั้ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ตั้งอยู่ในอําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย อยู่ระหว่างเส้นรุ้ง 
เส้นรุ้ง(ละติจูด) 20.032820203163368 เส้นแวง (ลองจิจูด) 100.00356674194336 
ถนนลาดยาง จากจังหวัดเชียงราย ผ่านอําเภอเวียงชัย ตามถนน กรป.กลาง เลี้ยวซ้ายสี่แยกตลาดบ้านเหล่า 
ระยะทางโดยประมาณทั้งหมด 37 กิโลเมตร 
 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ตั้งอยู่ที่ 191 หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม ตําบลดงมหา
วัน อําเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  โทร / โทรสาร 053-172130 
  อาณาเขต 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตําบลปงน้อย   อําเภอดอยหลวง 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ตําบลปุาซาง    อําเภอเวียงเชียงรุง้ 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ตําบลแม่ข้าวต้ม  อําเภอเมือง 
ทิศใต ้   ติดต่อกับ ตําบลทุง่ก่อ   อําเภอเวียงเชียงรุง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐาน 



 

 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบและราบเนินเขาติดลํานํ้ากก ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
ทํานา ทําไร่  

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมลีักษณะรอ้นช่ืน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 

30.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35.4 องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม  
ฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 15.1 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 10.2 องศาเซลเซียส   
 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ดินในพืน้ที่ราบ เป็นดินที่เกิดบนลานตะพักลาํนํ้าระดับต่างๆ ประกอบด้วยดินหลายชนิดเป็น
ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ําถึงดีหรือดีปานกลาง เนื้อดินเป็นดินร่วนจนถึงดินเหนียว มีการระบายน้ําดีจนถึง
เลว ปกติใช้ในการทํานา 
 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้้า 
 แหล่งน้้าตามธรรมธรรมชาติ 

แม่น้ํา   - แม่น้ํากก, แม่น้ําเผื่อ 
 ห้วย/ลําธาร - ลําเหมืองกลาง, ร่องมะเกี๋ยง, ห้วยแม่ซ้าย, ห้วยก๊อดปุาคา 
 คลอง  - คลองสามแสน, คลองร่องหวาย, ร่องตะเคียน, 

หนอง/บึง - หนองบัว, หนองผาแดง, หนองสถาน, หนองบัวหล่ม, หนองคอกช้าง, หนองเป็ด,
หนองมานะ, หนองหัวดง, หนองคา, หนองร่องมะเกี๋ยง, หนองร่องแหย่ง, หนองปุา
ไคร้คราง, หนองปุาไคร้น้อย, หนองปุาไคร้ใหญ่, หนองปุาซาง, หนองปุาซางน้อย, 
หนองฮาวหิน, หนองหัวดอย, หนองปุาสัก, หนองร่องพระเจ้า, หนองเม่า, หนอง
ประมง, หนองม่วง, หนองหล่ม, หนองแคห่าง, หนองงิ้วใหญ่, หนองต้นหัด, หนอง
ร่องบง, หนองไคร้, หนองร่องกอย, หนองก้านเหลือง, หนองตุ้ม, หนองแบน, หนอง
ฮาวหิน, หนองตะเคียน, หนองสลาบ, หนองหัวทุ่ง 

 แหล่งน้้าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 ฝาย  - ฝายร่องมะเกี๋ยง - ฝายห้วยแม่ซ้าย 
   - ฝายลําเหมืองกลาง - ฝายร่องหวาย 
   - ฝายหนองผาแดง - ฝายน้ําล้น 
   - ฝายคลองร่องหวาย - ฝายห้วยแม่ซ้าย 
 อ่างเก็บน้ํา - อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ซ้าย 
 สระ  - สระน้ําซับ 
 แหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 ประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง (น้ําไม่เพียงพอในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม) 



 

 

๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ปุาไม้ในเขตลุ่มน้ํากก ส่วนใหญ่เป็นปุาไม้ผลัดใบ ประเภทปุาเบญจพรรณและปุาแดง  

มีปุาชุมชนที่ข้ึนทะเบียน 2 แห่ง คือ 
ช่ือปุาชุมชน : ปุาชุมชนบ้านดงมหาวัน 
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552 
ที่ตั้ง : ต.ดงมหาวัน อ.กิง่อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
เนื้อที่ : 100 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 
ประเภทปุา : ปุาสงวนแห่งชาติ 
สภาพทั่วไป :  
ช่ือปุาชุมชน : ปุาชุมชนบ้านใหม่มหาวัน 
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547 
ที่ตั้ง : ต.ดงมหาวัน อ.กิง่อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
เนื้อที่ : 800 ไร่ งาน ตารางวา 
ประเภทปุา : ปุาตาม พ.ร.บ. ปุาไม้ พ.ศ.2484 
สภาพทั่วไป : เป็นภูเขาทอดยาวตามแนวเหนือใต ้
หมู่บ้าน : ใหมม่หาวัน (หมู่ 12) 
หมู่บ้าน : บ้านดงมหาวัน (หมู่ 1)๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
แหล่งท่ีมาศูนย์สารสนเทศ ส้านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้  

 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

๒.๑ เขตการปกครอง 
ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  เป็นตําบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอําเภอ

เวียงเชียงรุ้ง  ก่อตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ.2525  โดยแยกมาจากตําบลทุ่งก่อ ประชากรส่วนใหญ่ย้ายถ่ินฐานมาจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สร้างถิ่นฐานใหม่บนพื้นที่ตําบลดงมหาวัน  และประกอบกับประชากรของตําบล
ดงมหาวันที่มีอยู่เดิม  ปัจจุบันมีจํานวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้ 

1. หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน  
2. หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย 
3. หมู่ที่ 3 บ้านปุาเลา 
4. หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม 
5. หมู่ที่ 6 บ้านปุาตึง 
6. หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล 
7. หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน 
8. หมู่ที่ 9 บ้านปุาสักงาม 
9. หมู่ที่ 10 บ้านปงบน 
10. หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย 
11. หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน 

 



 

 

๒.๒ การเลือกต้ัง 
การแบ่งเขตเลือกตัง้ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 

 การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล  ใช้เขตองค์การบรหิารส่วนตําบลเป็นเขตเลือกตัง้ 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขต  เลือกตัง้ 
จ้านวนประชากรและบ้าน จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2554   
ชาย 3,244 คน หญิง 3,154 คน รวม 6,398 คน จํานวนบ้าน 1,858 หลงั 
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน   การช่วยเหลืองาน 
เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันในการดําเนินงานต่างๆ เช่น การประชุม
ประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถ่ิน ฯลฯ   
 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลส้านักทะเบียนอ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ กันยายน  2559  

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
จ้านวนประชากร (คน) 

จ้านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านดงมหาวัน 238 272 510 143 
2 บ้านร่องหวาย 555 527 1,082 252 
3 บ้านปุาเลา 360 345 705 150 
5 บ้านสันไทรงาม 318 302 620 160 
6 บ้านปุาตึง 163 163 326 114 
7 บ้านดอยศิริมงคล 220 236 456 113 
8 บ้านปงเคียน 204 189 393 82 
9 บ้านปุาสกังาม 523 521 1044 260 

10 บ้านปงบน 145 151 296 59 
11 บ้านใหมร่่องหวาย 404 419 823 160 
12 บ้านใหม่มหาวัน 333 315 648 172 

รวม  ( 11 หมู่บ้าน) 3,463 3,440 6,903 1,626 
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๓.๒ ช่วงอายแุละจ้านวนประชากร (จ้าแนกตามช่วงอายุในข้อมูล จปฐ. ปี 2559) 
 

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม % 
คน % คน % 

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 9 0.40 3 0.13 12 0.27 
1   ปีเต็ม – 2 ปี 24 0.16 29 1.29 53 1.17 
3   ปีเต็ม – 5 ปี 60 1.06 3 2.62 119 2.63 
6   ปีเต็ม – 11 ปี 129 2.64 29 4.62 233 5.15 
12 ปีเต็ม – 14 ปี 60 5.68 59 1.95 104 2.30 
15 ปีเต็ม – 17 ปี 48 2.64 104 2.49 104 2.30 
18 ปีเต็ม - 25  ป ี 188 2.11 44 7.06 347 7.67 
26 ปีเต็ม – 49 ปี 770 8.27 56 38.70 1642 36.29 
50 ปีเต็ม – 60 ปี
เต็ม 

522 33.89 159 21.66 1010 22.32 

มากกว่า 60 ปีเต็ม 
ข้ึนไป 

462 22.98 872 19.49 901 19.91 

  รวม 2,272 100.00 2,253 100.00 4,525 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแท่งเปรียบเทียบช่วงอายุระหว่างเพศชาย เพศหญิง 
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๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา (จ้าแนกตามระดับการศึกษา จปฐ. 2559) 

ระดับการศึกษา เพศชาย เพศหญิง รวม % 
คน % คน % 

ไม่เคยศึกษา 102 4.49 134 5.95 236 5.22 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 53 2.33 54 2.40 107 2.36 
ต่ํากว่าช้ันประถมศึกษา 255 11.22 261 11.58 516 11.40 
จบช้ันประถมศึกษา (ป.4 ป.7 ป.6) 1,036 45.6 1011 44.87 2047 45.24 
มัธยมศึกษาตอนต้น(มศ.1-3, ม.1-3) 345 15.18 264 11.72 609 13.46 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5 
4-6,ปวช.) 

293 12.90 287 12.74 580 12.82 

อนุปรญิญา หรือเทียบเท่า 69 3.04 69 3.06 138 3.05 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 114 5.02 166 7.37 280 6.19 
สูงกว่าปริญญาตร ี 5 0.22 7 3.31 12 0.27 
  รวม 2,272 100 2253 100.00 4525 100.00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

กราฟแท่งเปรียบเทียบระดับการศึกษาระหว่างเพศชาย เพศหญิง 
 
 
 
 
 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

เพศชาย คน 

เพศหญิง คน 



 

 

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็       3      แห่ง 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านรอ่งหวาย ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนบ้านรอ่งหวาย 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านปงเคียน ตั้งอยูท่ี่โรงเรียนบ้านปงเคียน 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านสันไทรงาม ตั้งอยู่ที่ องค์การรบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 

 โรงเรียนประถมศึกษา                             3    แห่ง 
1.โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ตั้งอยู่ที่ หมูท่ี่ 12 บ้านใหมม่หาวัน 
2. โรงเรียนบ้านร่องหวาย    ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย 
3. โรงเรียนบ้านปงเคียน      ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 บ้านปงบน 

 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น                            1   แห่ง  ( ขยายโอกาส) 
 -  โรงเรียนบ้านปงเคียน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 บ้านปงบน 

 จุดบรกิารข้อมูลข่าวสารและอินเตอร์เน็ตตําบล              1     แห่ง 
- องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน ตั้งอยู่ที่ หมูท่ี่ 5 บ้านสนัไทรงาม 

๔.๒ สาธารณสุข 
(๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

    -  โรงพยาบาลในเขตพื้นที ่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน  2   แห่ง      
         1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดงมหาวัน ตั้งอยู่ที่ หม ู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล 
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดงมหาวัน ตั้งอยู่ที ่หม ู่ที่ 12 บ้านใหมม่หาวัน 

(๒)  สถานการณ์/ปญัหาสุขภาพ 
รายงานอันดับโรค ต้าบลดงมหาวัน ( 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557) 

ล้าดับท่ี ชื่อ จ้านวน คิดเป็นร้อยละ 

1 ความดันโลหิตสูง 1,173.00 22.09 

2 เบาหวานร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อน 979.00 18.43 

3 ทําแผล/ตัดไหม 912.00 17.17 

4 ตรวจทั่วไป/ตรวจร่างกายในภาวะปกต ิ 487.00 9.17 

5 ไข้หวัด 478.00 9.00 

6 อาหารไม่ย่อย/จุกเสียดแน่นทอ้ง 308.00 5.80 

7 คออักเสบ 222.00 4.18 

8 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 212.00 3.99 

9 วิตกกังวล 193.00 3.63 

10 ภูมิคุม้กันบกพร่อง 187.00 3.52 

11 เหงอืกอักเสบเรื้อรัง 181.00 3.41 

12 กล้ามเนื้อเคล็ด 179.00 3.37 



 

 

 
ล้าดับท่ี ชื่อ จ้านวน คิดเป็นร้อยละ 

13 อุจจาระร่วง 152.00 2.86 

14 ฝาเหงือกอักเสบ 151.00 2.84 

15 ฝีรอบปลายรากฟัน 150.00 2.82 

16 ต้องการก่อภูมคุ้มกันพิษสุนัขบ้า 146.00 2.75 

17 ฝากครรภ์ปกต ิ 144.00 2.71 

18 ถุงลมโปุงพอง 140.00 2.64 

19 ตรวจฟัน 135.00 2.54 

20 ฟันผุลกุลามถึงเนื้อฟัน 122.00 2.30 

21 ทอนซลิอักเสบเฉียบพลัน 121.00 2.28 

22 ติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน 110.00 2.07 

23 หอบหืด 109.00 2.05 

24 กระดูกสันหลังเสือ่ม 104.00 1.96 

25 โรคปริทันต์อักเสบในเด็ก 92.00 1.73 

26 ความผิดปกติของหมอนรองกระดูกสันหลัง 80.00 1.51 

27 ปวดกล้ามเนื้อ 72.00 1.36 

28 เคลือบฟัน 72.00 1.36 

29 ปรึกษาปญัหาเรือ่งยา/เฝูาระวังผู้ติดยา 67.00 1.26 

30 ติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ 64.00 1.21 

31 ตรวจพิเศษสําหรับโรคเลือด 62.00 1.17 

32 บาดเจ็ดผิวถลอก/แผลถลอก 60.00 1.13 

33 ข้อเข่าเสื่อม 60.00 1.13 

34 กล่องเสียงอักเสบ 56.00 1.05 

   
๔.๓ อาชญากรรม 

 ตําบลดงมหาวันอยู่ในเขตพื้นที่รบัผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง ประกอบกบัแต่ละ
หมู่บ้าน มีอาสาสมัครตํารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมูบ่้าน คอยเป็นกําลงัสําคัญในการแจ้งเบาะแสและ
ข้อมูลข่าวสารให้กบัทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาทําให้ปญัหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับนอ้ย  

  



 

 

4.4 ยาเสพติด 
  ตําบลดงมหาวันมีประชากรส่วนใหญ่เป็นประชากรที่มีภูมิลําเนาเดิมจากภาคอีสาน ภาคเหนือและมี
กลุ่มชาติพันธ์ุมาอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 9 จึงมีประชากรที่มีความหลากหลายเข้ามาอยู่ส่งผลให้มีปัญหายาเสพ
ติดแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่พอสมควร แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธร เวียง
เชียงรุ้ง คอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระทําผิดอยู่เป็นประจํา ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัคร
ตํารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกําลังสําคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทาง
ราชการทําให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามลําดับ 
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน ได้ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี ้

๑. ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กบัผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  และผูปุ้วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเดก็แรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผู้พกิาร 
4.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       
 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวันมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังน้ี 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    

-หมายเลข ชร 5023 และ ถนนหมายเลข ชร 1209 ไปตําบลแม่ข้าวต้ม 
-หมายเลข ชร 4013 ไปทางตําบลทุ่งกอ่ 

   1.๒)  สะพาน  2 แห่ง   
   ๑.๓)  การจดัการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
    -  รถโดยสารประจําทาง เชียงราย – ดงมหาวัน จํานวน 1 เที่ยว/วัน   
   ๑.๔)  ถนน 

ถนนสาธารณะทั้งหมดทีอ่ยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  ความยาว  52.021  
กิโลเมตร  แยกเป็น 

 ถนนลาดยาง    22.88  กิโลเมตร 
 ถนนลูกรงั   10.685  กิโลเมตร  
 ถนนคอนกรีต    6.786  กิโลเมตร 
 ถนนหินคลุก      7.25   กิโลเมตร 
 ถนนเพื่อการเกษตร    13.55    กิโลเมตร      
 ถนนเรียบพนังน้ํากก           10    กิโลเมตร 
ถนนอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.  3.75  กิโลเมตร 
 
 
 
 



 

 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ (ยกเว้นในเขตพื้นที่

มูลนิธิเวียงคําฟูา) ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด  เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดดําเนินการได้เพียงบางจุดในพื้นที่ 

๕.๓ การประปา 
     หมู่บ้านในเขตตําบลองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวันจํานวน 11 หมู่บ้าน มีน้ําประปาหมู่บ้านใช้
ทั้งหมด ยกเว้น บ้านปุาตึง หมู่ที่ 6 แหลง่น้ําสําหรบัผลิตประปามีไม่เพียงพอ และในโซนมูลนิธิเวียงคําฟูา อยู่
ในเขตบ้านปุาสักงามหมูท่ี่ 9 ประปาหมูบ่้านยังเข้าไปไม่ถึงและบางส่วนเป็นพื้นที่ของเอกชน   
  ๕.๔ โทรศัพท์ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน มีการสื่อสารที่สําคัญ ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE 

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (๑)  มีไปรษณีย์เอกชน  จํานวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑1.๐๐ น.  ในวัน
จันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์ ตั้งอยู่ทีบ่้านดงมหาวัน หมูท่ี่ 1 

 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ร้อยละ 57.7 ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรทีส่ําคัญ  ได้แก่  ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลงั   
   

๖.๒ การประมง 
 อาชีพประมง ร้อยละ 0.02 ของจํานวนประชากรทั้งหมด      
  

๖.๓ การปศุสัตว์ 
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

เลี้ยงไก ่ เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จํานวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
จํานวนครัวเรือนในภาคปศุสัตว์ในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน จํานวน 524 

ครัวเรือน 
การเลี้ยงปศุสัตว์ทีส่ําคัญ 
โค 288  ตัว  กระบอื      129  ตัว 
สุกร 351  ตัว  ไก่ 12,365 ตัว 
เป็ด 551 ตัว  แพะ        24 ตัว 
สุนัข 972  ตัว  แมว      422 ตัว 

  ข้อมูลสํานักงานปศุสัตว์อําเภอเวียงเชียงรุ้ง เมษายน  2559 
 
 
 



 

 

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แห่ง 
ร้านอาหาร/ก๋วยเตี๋ยว 8 แห่ง 
โรงภาพยนตร ์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง  
ร้านเกมส ์  2      แห่ง 
**ข้อมูลจากการจัดเก็บภาษีขององค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน ปี 2559** 

๖.๕ การท่องเท่ียว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้เกิดข้ึนในหมู่บ้าน  เช่น  การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  
   ๖.๖ อุตสาหกรรม 

-  จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จํานวน   ๑0   แห่ง 
-  โรงงานผลิตนํ้าด่ืม จํานวน 2 แห่ง   

๖.๗ การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย ์
ธนาคาร   - แห่ง ปั๊มน้ํามันยอดเหรียญ/ปั๊มหลอด 14    

 แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  - แห่ง ตลาดชุมชน  ๑ แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  61 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ร้านเสริมสวย  3 แห่ง ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง 2 แห่ง 
ร้านขายมือถือและอะไหล ่  1 แห่ง ค้าไม้/โรงไม ้  6  แห่ง 
ไม้ไผ่แปรรูป  1 แห่ง ร้านค้าเสื้อผ้า  1 แห่ง 
 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุม่อาชีพ  จํานวน  ๒  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มผลิตภัณฑจ์ักสาน  
   ๒. กลุ่มผ้าไหมแทท้อมอื 
   3. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ ์
   4. กลุ่มเทียนหอม 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ ปี 2559) พบว่าประชาชน ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม ทํานา ทําไร่ ถึงร้อยละ 57.7 และรองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป  ร้อยละ 13.28  และมี
ประชาชนอยู่ในวัยกําลังศึกษาถึงร้อยละ 14.08 และไม่มีอาชีพถึง 5.77  
 
 
 



 

 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 
 7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน 

1. หมู่บ้าน/ชุมชน   ดงมหาวัน                         หมู่ที่   1      ตาํบล   ดงมหาวัน                 อบต. ดงมหา
วัน  
อําเภอ       เวียงเชียงรุ้ง                            จังหวัด             เชียงราย                                          ... 
จํานวนประชากรทั้งหมด    510        คน  ชาย         238         คน  หญิง       272             คน 
ครัวเรือนทั้งหมด         143         ครัวเรือน  พื้นที่ทั้งหมด                2,807                     ไร ่

2. หมู่บ้าน/ชุมชน   ร่องหวาย                        หมู่ที่   2      ตําบล   ดงมหาวัน                 อบต. ดงมหาวัน  
อําเภอ       เวียงเชียงรุ้ง                            จังหวัด             เชียงราย                                           . 
จํานวนประชากรทั้งหมด    1,082       คน  ชาย         555         คน  หญิง       527               คน 
ครัวเรือนทั้งหมด         252          ครัวเรือน  พื้นที่ทั้งหมด                6  ตารางกิโลเมตร 
 3. หมู่บ้าน/ชุมชน   ปุาเลา                        หมู่ที่   3      ตําบล   ดงมหาวัน                 อบต. ดงมหาวัน  
อําเภอ       เวียงเชียงรุ้ง                            จังหวัด             เชียงราย                                                         . 
จํานวนประชากรทั้งหมด    705        คน  ชาย         360         คน  หญิง       345               คน 
ครัวเรือนทั้งหมด        150         ครัวเรือน  พื้นที่ทั้งหมด                          
 4. หมู่บ้าน/ชุมชน   สันไทรงาม            หมู่ที่   5      ตําบล   ดงมหาวัน                 อบต. ดงมหาวัน  
อําเภอ       เวียงเชียงรุ้ง                            จังหวัด             เชียงราย                                                         . 
จํานวนประชากรทั้งหมด    620        คน  ชาย         318         คน  หญิง       302               คน 
ครัวเรือนทั้งหมด        160         ครัวเรือน  พื้นที่ทั้งหมด                1,300 ไร่      
 5.หมู่บ้าน/ชุมชน   ปุาตึง            หมู่ที่   6      ตําบล   ดงมหาวัน                 อบต. ดงมหาวัน  
อําเภอ       เวียงเชียงรุ้ง                            จังหวัด             เชียงราย                                                         . 
จํานวนประชากรทั้งหมด    326        คน  ชาย         163         คน  หญิง       163               คน 
ครัวเรือนทั้งหมด        75        ครัวเรือน  พื้นที่ทั้งหมด                28 ตารางกิโลเมตร          
 6. หมู่บ้าน/ชุมชน   ดอยศิริมงคล            หมู่ที่   7      ตําบล   ดงมหาวัน                 อบต. ดงมหาวัน  
อําเภอ       เวียงเชียงรุ้ง                            จังหวัด             เชียงราย                                                         . 
จํานวนประชากรทั้งหมด    456        คน  ชาย         220         คน  หญิง       236               คน 
ครัวเรือนทั้งหมด        113         ครัวเรือน  พื้นที่ทั้งหมด             0.002 ตารางกิโลเมตร      
 7. หมู่บ้าน/ชุมชน   ปงเคียน            หมู่ที่   8      ตําบล   ดงมหาวัน                 อบต. ดงมหาวัน  
อําเภอ       เวียงเชียงรุ้ง                            จังหวัด             เชียงราย                                                         . 
จํานวนประชากรทั้งหมด         393        คน  ชาย     204           คน  หญิง      189                คน 
ครัวเรือนทั้งหมด      113         ครัวเรือน  พื้นที่ทั้งหมด                ไร่      
 8. หมู่บ้าน/ชุมชน   ปุาสักงาม      หมู่ที่   9      ตําบล   ดงมหาวัน                 อบต. ดงมหาวัน  
อําเภอ       เวียงเชียงรุ้ง                            จังหวัด             เชียงราย                                                         . 
จํานวนประชากรทั้งหมด    1,044       คน  ชาย         523         คน  หญิง       521               คน 
ครัวเรือนทั้งหมด        362        ครัวเรือน  พื้นที่ทั้งหมด                6.50  ตารางกิโลเมตร      
 9. หมู่บ้าน/ชุมชน   ปงบน            หมู่ที่   10      ตําบล   ดงมหาวัน                 อบต. ดงมหาวัน  
อําเภอ       เวียงเชียงรุ้ง                            จังหวัด             เชียงราย                                                         . 
จํานวนประชากรทั้งหมด    296        คน  ชาย         145        คน  หญิง       151               คน 
ครัวเรือนทั้งหมด        84         ครัวเรือน  พื้นที่ทั้งหมด                      ไร ่     
 10.หมู่บ้าน/ชุมชน   ใหม่ร่องหวาย            หมู่ที่   11      ตําบล   ดงมหาวัน                 อบต. ดงมหาวัน  
อําเภอ       เวียงเชียงรุ้ง                            จังหวัด             เชียงราย                                                         . 
จํานวนประชากรทั้งหมด    823       คน  ชาย         404         คน  หญิง       419               คน 
ครัวเรือนทั้งหมด        406         ครัวเรือน  พื้นที่ทั้งหมด           2,841           ไร ่   (พื้นที่เกษตร 2,700 ไร่) 



 

 

11.หมู่บ้าน/ชุมชน   ใหม่มหาวัน            หมู่ที่   12      ตําบล   ดงมหาวัน                 อบต. ดงมหาวัน  
อําเภอ       เวียงเชียงรุ้ง                            จังหวัด             เชียงราย                                                         . 
จํานวนประชากรทั้งหมด    648        คน  ชาย         333         คน  หญิง       315               คน 
ครัวเรือนทั้งหมด        205         ครัวเรือน  พื้นที่ทั้งหมด           5,695           ไร ่    (พื้นที่การเกษตร 3,740 
ไร่) 
 

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
 (๑)  บ้านดงมหาวัน หมู่ท่ี 1 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน   80      

ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.2) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.3) ทําไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด    45    ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  ไร่มันสําปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(2)  บ้านร่องหวาย หมู่ท่ี 2 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน    213   

ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.2) ทําสวน สวนยางพารา   63     ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.3) ทําไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  ไร่มันสําปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

(3)  บ้านป่าเลา หมู่ท่ี 3 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน    140   

ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.2) ทําสวน สวนยางพารา     27   ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.3) ทําไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  ไร่มันสําปะหลัง   48   ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(4)  บ้านสนัไทรงาม หมู่ท่ี 5 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน  110    ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
2.2) ทําสวน สวนยางพารา     15   ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
2.3) ทําไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด   53     ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
  ไร่มันสําปะหลัง   107   ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
  ไร่ถั่วลิสง   36     ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(5)  บ้านป่าตึง หมู่ท่ี 6 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
                                                                                                                                                                                            
  นอกเขตชลประทาน 

   76   ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.2) ทําสวน สวนยางพารา          ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.3) ทําไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        48   
ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  ไร่มันสําปะหลัง            ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  ไร่ถั่วลิสง              
ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(6)  บ้านดอยศิริมงคล หมู่ท่ี 7 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน    117   

ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.2) ทําสวน สวนยางพารา     10   ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.3) ทําไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด   20     ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  ไร่มันสําปะหลัง   27   ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  ไร่ถั่วลิสง            ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(7)  บ้านปงเคียน หมู่ท่ี 8 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

  1,300       ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
2.2) ทําสวน สวนยางพารา           ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
2.3) ทําไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

  800     ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
  ไร่มันสําปะหลัง           ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
  ไร่ถั่วลิสง            ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

(8)  บ้านป่าสักงาม หมู่ท่ี 9 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน    51   ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
2.2) ทําสวน สวนยางพารา     21   ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
2.3) ทําไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด   155     

ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  ไร่มันสําปะหลัง         ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  ไร่ถั่วลิสง          ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(9)  บ้านปงบน หมู่ท่ี 10 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน    60   ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
2.2) ทําสวน สวนยางพารา              36   ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
2.3) ทําไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด   26     ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
  ไร่มันสําปะหลัง          ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
  อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ           ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(10)  บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ท่ี 11 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน    163   

ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.2) ทําสวน สวนสับปะรด              35   ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.3) ทําไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด          ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  ไร่มันสําปะหลัง   130   ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ           ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(11)  บ้านใหม่มหาวัน หมู่ท่ี 12 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน    156  ครัวเรือน 

 1,580  ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
2.2) ทําสวน สวนยางพารา              90  ครัวเรือน 

 2,160   ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
2.3) ทําไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด         ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
  ไร่มันสําปะหลัง   43   ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
  อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ           ครัวเรือน 

             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 
             ไร ่          กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗.๓ ข้อมูลดา้นแหล่งน้้าทางการเกษตร 
 
(๑)  บ้านดงมหาวัน หมู่ท่ี 1 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้้าฝน    

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาติ 
 1. แม่นํ้า - - - - -  
 2. ห้วย/ลําธาร 1. ลําเหมืองกลาง 

2. ร่องมะเก๋ียง 
3. ลําเหมืองกลาง 

  
 
 

-  
 
 

 

 3. คลอง - - - - -  
 4. หนองนํ้า/บึง 1. หนองบัว  - -   
 5. นํ้าตก - - - - -  
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - -  

3.3) แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บนํ้า       
 3. ฝาย 1. ฝายร่อง

มะเก๋ียง 
2. ฝายห้วยแม่
ซ้าย 
3. ฝายลําเหมือง
กลาง 

  
 
 

  
 
 

 

 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
**แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไมเ่พียงพอในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม** 

 
 



 

 

(2)  บ้านร่องหวาย หมู่ท่ี 2 
แหล่งน้้า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้้าฝน    

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดบั 
ความสา้คญั 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาติ 
 1. แม่นํ้า - - - - -  
 2. ห้วย/ลําธาร - - - - -  
 3. คลอง 1.คลองสามแสน  - -   
 4. หนองนํ้า/บึง 1.หนองผาแดง 

2.หนองสถาน 
3.หนองบัวหล่ม 
4.หนองคอกช้าง 
5.หนองเป็ด 
6.หนองมานะ 
7.หนองหัวดง 
8.หนองคา 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 5. นํ้าตก - - - - -  
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - -  

3.3) แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง - - - - -  
 2. อ่างเก็บนํ้า - - - - -  
 3. ฝาย 1.ฝายร่องหวาย 

2.ฝายหนองผา
แดง 

  
 

 

  
 

 

 4. สระ - - - - -  
 5. คลองชลประทาน - - - - -  
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - -  

 
**แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไมเ่พียงพอในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม** 
 

 



 

 

(3)  บ้านป่าเลา หมู่ท่ี 3 
แหล่งน้้า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้้าฝน    

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาติ 
 1. แม่นํ้า  - - - -  
 2. ห้วย/ลําธาร 1. ลําห้วยแม่ซ้าย 

2. ลําห้วยร่อง
หวาย 

  
 

  
 

 

 3. คลอง  - - - -  
 4. หนองนํ้า/บึง  - - - -  
 5. นํ้าตก  - - - -  
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง - - - - - - 
 2. อ่างเก็บนํ้า - - - - - - 
 3. ฝาย - - - - - - 
 4. สระ 1. สระนํ้าซับ      
 5. คลองชลประทาน - - - - - - 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - - - 

 
**แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไมเ่พียงพอในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม** 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(4)  บ้านสันไทรงาม หมู่ท่ี 5 
แหล่งน้้า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้้าฝน    

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาติ 
 1. แม่นํ้า - - - - -  
 2. ห้วย/ลําธาร - - - - -  
 3. คลอง - - - - -  
 4. หนองนํ้า/บึง 1. หนองร่อง

มะเก๋ียงเชื่อมร่อง
แหย่ง 
2.หนองปุาไคร้
คราง 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

 

 5. นํ้าตก - - - - -  
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - -  

3.3) แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง - - - - -  
 2. อ่างเก็บนํ้า - - - - -  
 3. ฝาย - - - - -  
 4. สระ - - - - -  
 5. คลองชลประทาน - - - - -  
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - -  

 
**แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไมเ่พียงพอในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม** 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

(5)  บ้านป่าตึง หมู่ท่ี 6 
แหล่งน้้า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้้าฝน    

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดบั 
ความสา้คญั 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาติ 
 1. แม่นํ้า 1.แม่นํ้ากก      
 2. ห้วย/ลําธาร - - - - -  
 3. คลอง - - - - -  
 4. หนองนํ้า/บึง 1. หนองปุาไคร้ใหญ่ 

2.หนองปุาไคร้น้อย 
3.หนองปุาซาง 
4.หนองปุาซางน้อย 
5.หนองฮาวหิน 
6.หนองหัวดอย 
7.หนองปุาสัก 
8.หนองร่องพระเจ้า 
9.หนองเม่า 
10.หนองประมง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 5. นํ้าตก - - - - -  
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)   .......................... 
6.2) ............................ 
6.3) ............................ 

- - - - -  

3.3) แหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง - - - - -  
 2. อ่างเก็บนํ้า - - - - -  
 3. ฝาย - - - - -  
 4. สระ - - - - -  
 5. คลองชลประทาน - - - - -  
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)   .......................... 
6.2) ............................ 
6.3) ............................ 

- - - - -  

 
**แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไมเ่พียงพอในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม** 

 
 



 

 

(6)  บ้านดอยศิริมงคล หมู่ท่ี 7 
แหล่งน้้า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้้าฝน    

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาติ 
 1. แม่นํ้า 1. แม่นํ้ากก      
 2. ห้วย/ลําธาร - - - - -  
 3. คลอง 1.ร่องตะเคียน -  -   
 4. หนองนํ้า/บึง 1.หนองม่วง 

2.หนองหล่ม 
  

 
  

 
 

 5. นํ้าตก - - - - -  
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - -  

3.3) แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง - - - - -  
 2. อ่างเก็บนํ้า - - - - -  
 3. ฝาย 1. ฝายนํ้าล้น -  -   
 4. สระ - - - - -  
 5. คลองชลประทาน - - - - -  
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - -  

 
**แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไมเ่พียงพอในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(7)  บ้านปงเคียน หมู่ท่ี 8 
แหล่งน้้า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้้าฝน    

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาติ 
 1. แม่นํ้า 1.แม่นํ้ากก      
 2. ห้วย/ลําธาร - - - - -  
 3. คลอง - - - - -  
 4. หนองนํ้า/บึง 1.หนองแคห่าง 

2.หนองงิ้วใหญ่ 
3.หนองต้นหัด 

  
 
 

  
 
 

 

 5. นํ้าตก - - - - -  
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - -  

3.3) แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง - - - - - - 
 2. อ่างเก็บนํ้า - - - - - - 
 3. ฝาย - - - - - - 
 4. สระ - - - - - - 
 5. คลองชลประทาน - - - - - - 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - - - 

 
**แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไมเ่พียงพอในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม** 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(8)  บ้านป่าสักงาม หมู่ท่ี 9 
แหล่งน้้า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้้าฝน    

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาติ 
 1. แม่นํ้า - - - - -  
 2. ห้วย/ลําธาร - - - - -  
 3. คลอง - - - - -  
 4. หนองนํ้า/บึง 1.หนองร่องบง   

2. หนองไคร้   
3.หนองร่องกอย   
4.หนองก้านเหลือง   
5.หนองตุ้มหนองแบน  
6. หนองฮาวหิน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 5. นํ้าตก - - - - -  
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - -  

3.3) แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง - - - - -  
 2. อ่างเก็บนํ้า - - - - -  
 3. ฝาย - - - - -  
 4. สระ - - - - -  
 5. คลอง
ชลประทาน 

- - - - -  

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - -  

 
**แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไมเ่พียงพอในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม** 

 
 
 



 

 

(9)  บ้านปงบน หมู่ท่ี 10 
แหล่งน้้า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้้าฝน    

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาติ 
 1. แม่นํ้า 1. แม่นํ้ากก      
 2. ห้วย/ลําธาร - - - - -  
 3. คลอง - - - - -  
 4. หนองนํ้า/บึง 1. หนองตะเคียน      
 5. นํ้าตก - - - - - - 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - - - 

3.3) แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง - - - - - - 
 2. อ่างเก็บนํ้า - - - - - - 
 3. ฝาย - - - - - - 
 4. สระ - - - - - - 
 5. คลองชลประทาน - - - - - - 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - - - 

 
**แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไมเ่พียงพอในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(10)  บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ท่ี 11 
แหล่งน้้า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปรมิาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้้าฝน    

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาติ 
 1. แม่นํ้า 1.ลํานํ้าแม่เผื่อ 

2.แม่นํ้ากก 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 2. ห้วย/ลําธาร -      
 3. คลอง 1.คลองร่องหวาย      
 4. หนองนํ้า/บึง 1.หนองสลาบ      
 5. นํ้าตก -      
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

-      

3.3) แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บนํ้า       
 3. ฝาย 1.ฝายคลองร่อง

หวาย 
-จุดนานางวิละ 
-จุดนายนายสมศรี 

  
 
 
 

  
 
 
 

 

 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
**แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไมเ่พียงพอในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

(11)  บ้านใหม่มหาวัน หมู่ท่ี 12 
แหล่งน้้า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้้าฝน    

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาติ 
 1. แม่นํ้า  -     
 2. ห้วย/ลําธาร 1. ห้วยแม่ซ้าย 

2. ห้วยก๊อดปุาคา 
  

 
  

 
 

 3. คลอง       
 4. หนองนํ้า/บึง 1. หนองหัวทุ่ง      
 5. นํ้าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บนํ้า 1. อ่างเก็บนํ้าห้วย

แม่ซ้าย 
     

 3. ฝาย 1.ฝายนํ้าล้นห้วย
แม่ซ้าย 

     

 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
**แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไมเ่พียงพอในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗.๔ ข้อมูลดา้นแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
(๑)  บ้านดงมหาวัน หมู่ท่ี 1 

แหลง่น้้า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     100 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
(2)  บ้านร่องหวาย หมู่ท่ี 2 

แหล่งน้้า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ - - - - -  
4.2 บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ - - - - -  
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

  -  - 100 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) - - - - -  
4.5 แหล่งนํ้าธรรมชาติ - - - - -  
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

- - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(3)  บ้านป่าเลา หมู่ท่ี 3 

แหล่งน้้า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     100 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
(4)  บ้านสันไทรงาม หมู่ท่ี 5 

แหล่งน้้า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ - - - - -  
4.2 บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ - - - - -  
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) - - - - -  
4.5 แหล่งนํ้าธรรมชาติ - - - - -  
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

- - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(5)  บ้านป่าตึง หมู่ท่ี 6 

แหล่งน้้า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     แหล่งนํ้าผลิตประปามี
ไม่พอเพียง 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
(6)  บ้านดอยศิริมงคล หมู่ท่ี 7 

แหล่งน้้า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ - - - - -  
4.2 บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ - - - - -  
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

  -  - 100 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) - - - - -  
4.5 แหล่งนํ้าธรรมชาติ - - - - -  
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

- - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(7)  บ้านปงเคียน หมู่ท่ี 8 

แหล่งน้้า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ - - - - - - 
4.2 บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ - - - - - - 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     100 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งนํ้าธรรมชาติ - - - - - - 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

- - - - - - 

 
(8)  บ้านป่าสักงาม หมู่ท่ี 9 

แหล่งน้้า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ - - - - - - 
4.2 บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ - - - - - - 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     60 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(9)  บ้านปงบน หมู่ท่ี 10 

แหล่งน้้า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ - - - - - - 
4.2 บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ - - - - - - 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     100 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) - - - - - - 
4.5 แหล่งนํ้าธรรมชาติ - - - - - - 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

- - - - - - 

 
(10)  บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ท่ี 11 

แหล่งน้้า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     100 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บ่อโยก (ชํารุด) 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(11)  บ้านใหม่มหาวัน หมู่ท่ี 12 

แหล่งน้้า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     100 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา (ข้อมูล จปฐ. 2559) 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ   ร้อยละ   ๙7.15  
-  ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต ์ ร้อยละ   2.81 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาอื่น ๆ  ร้อยละ   0.04 

  วัด  9    แห่ง 
1. วัดดงมหาวัน      หมู่ที่ 1 
2. วัดร่องหวาย  หมู่ที่ 2 
3. วัดปุาเลา        หมู่ที่ 3 
4. วัดสันไทรงาม  หมู่ที่ 5 
5. วัดปุาตึง         หมู่ที่ 6 
6. วัดสันติวราราม  หมู่ที่ 7 
7. วัดดอยพระบาทวิหารมงคล หมู่ที่ 8 
8. วัดดอยธรรมาราม  หมู่ที่ 9 
9. วัดปงบน   หมู่ที่ 10 

๘.๒ ประเพณีและงานประจ้าปี 
-  ประเพณีวันข้ึนปีใหม ่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้สงูอายุ  ประมาณเดือน   เมษายน 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีบุญเบกิบ้าน   ประมาณเดือน  มิถุนายน 
-  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประมาณเดือน กรกฎาคม 
-  ประเพณีทอดเทียน    ประมาณเดือน กันยายน 
-  ประเพณีทอดกฐิน   ประมาณเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 



 

 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  ได้แก่  วิธีการทํา
เครื่องจักสารใช้สําหรบัในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการ
จับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 72.73 % พูดภาษาอิสาน  และภาษาเหนือ ร้อยละ 27.27  

 
๘.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันได้ผลิตของใช้พื้นเมืองข้ึนใช้ใน
ครัวเรือนและเหลอืเอาไว้จําหน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝุายและผ้าไหม  เครื่องจักร
สานที่ทําจากไม้ไผ่ ดอกไม้ประดิษฐ์ เทียนหอม ปลาร้า     
๙. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๙.๑ น้้า  มีน้ํากก แม่น้ําเผือ คลองร่องหวาย 
๙.๒ ป่าไม้  ปุาชุมชน จํานวน 7 แห่ง 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตอบต.ดงมหาวันไม่มีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันส่วนมากเป็นพื้นที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยู่
อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพื้นที่ เพียงเล็กน้อยที่ เป็นพื้นที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ํา  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากเวลาฝนตกมี
พื้นที่ใกล้กับพนังน้ํากกถ้ามีฝนตกปริมาณมากอาจทําให้น้ําท่วมเข้าพื้นที่การเกษตรได้ และหน้าแล้งมีปัญหา
เรื่องหมอกควันเนื่องจากการจุดไฟเพื่อทําการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐. อ่ืนๆ  
 10.1  ระดับความสุขเฉลี่ย (ข้อมลู จปฐ.2559) 

หมู ่ บ้าน ระดับความสุข 
2 บ้านร่องหวาย 8.78 
7 บ้านดอยศิริมงคล 8.12 

10 บ้านปงบน 8.12 
11 บ้านใหมร่่องหวาย 8.12 
12 บ้านใหม่มหาวัน 8.1 
8 บ้านปงเคียน 8.07 
1 บ้านดงมหาวัน 8.03 
5 บ้านสันไทรงาม 8.01 
9 บ้านปุาสกังาม 8.01 
3 บ้านปุาเลา 7.37 
6 บ้านปุาตึง 7.15 
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ส่วนท่ี ๒ 
 
 

 
1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)                      
(พ.ศ.2558-2560), (พ.ศ.2559-2561) และ (พ.ศ.2560-2562) อันมีลักษณะเป็นแผนที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุง
เป็นประจําทุกปี โดยองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมา
ดําเนินงานให้รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี  

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันได้ดําเนินการ ตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
สามารถสรุปได้ดังนี้  

 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ้านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในข้อบัญญัต ิ
(น้าไปปฏิบัติ) 

คิดเปน็ร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ 
ที่จําเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

34 22 

    13.41  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 15 12       7.32  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

13 7 
      4.27  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

63 58 
    35.37  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

6 3 
      1.83  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 23 23     14.02  
รวม 154 125     76.22  

 

 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 



 

 

 
 
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ้านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในข้อบัญญัต ิ
(น้าไปปฏิบัติ) 

คิดเปน็ร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ 
ที่จําเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

39 22 13.41 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 15 12 7.32 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

13 7 4.27 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

63 57 34.76 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

6 3 1.83 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 23 22 13.41 
รวม 159 123 75.00 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ้านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในข้อบัญญัต ิ
(น้าไปปฏิบัติ) 

คิดเปน็ร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ 
ที่จําเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

29 28 17.07 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 25 10 6.10 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

5 2 1.22 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

60 37 22.56 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

4 3 1.83 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 41 31 18.90 
รวม 164 111     67.68  

 

 



 

 

การตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

ตั้งงบประมาณ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
งบกลาง 858,358 744,799 713,077 10,658,300 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และ
ค่าจ้างชั่วคราว 

8,292,952 9,276,541 10,399,120 11,664,697 

งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค 

6,364,090 6,996,810 8,275,403 7,753,003 

งบลงทุน 3,072,600 3,591,850 2,595,200 3,758,100 

งบรายจ่ายอ่ืน 10,000 10,000 12,000 12,000 

งบเงินอุดหนนุ 2,402,000 2,380,000 2,005,200 1,949,000 

งบประมาณทั้งสิ้น 21,000,000 23,000,000 24,000,000 35,795,100 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

รายจ่าย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
งบกลาง 735,832.00 571,648.00 661,145.00 - 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และ
ค่าจ้างชั่วคราว 

7,113,603.00 7,842,752.00 9,106,474.00 - 

งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค 

5,465,781.50 5,348,100.57 5,811,955.51 - 

งบลงทุน 3,000,684.85 3,148,593.00 3,424,935.37 - 
งบรายจ่ายอ่ืน 1,124,982.23 11,000.00 11,000.00 - 
งบเงินอุดหนนุ 2,442,000.00 2,029,500.00 1,958,920.00 - 
งบประมาณทั้งสิ้น 19,882,883.58 18,951,593.57 20,974,429.88 - 

 
1.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 หมวด 6  ข้อ 29และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี  



 

 

ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันสามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพได้ดังนี้   

1. เชิงปริมาณ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 

โครงการทีบ่รรจุในแผน   จ านวน   154  โครงการ 
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ     จ านวน  125  โครงการ    
 คิดเป็นร้อยละ  76.22 

องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันสามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 76.22 ข้ึนไป
ของแผนและสามารถดําเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 

 โครงการทีบ่รรจุในแผน   จ านวน   159  โครงการ 
 บรรจุไว้ในเทศบญัญัติ     จ านวน  123  โครงการ    
 คิดเป็นร้อยละ  75.00 

องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันสามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 75.00ของแผน
เมื่อเปรียบเทยีบกบัปีงบประมาณที่ผ่านมาผลการดําเนินการตามแผนที่วางไว้ลดลงร้อยละ 1.22 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

 โครงการทีบ่รรจุในแผน    จ านวน   164 โครงการ 
 บรรจุไว้ในเทศบญัญัติ      จ านวน  111 โครงการ    
 คิดเป็นร้อยละ 67.68 

องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันสามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 67.68  ของ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาผลการดําเนินการตามแผนที่วางไว้ลดลง 7.32 
โดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 72.97การปฏิบัติตามแผนพัฒนาไม่ได้ตามเปูาหมายเพราะมีโครงการที่บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินมากเกินไป เนื่องจากมีงบประมาณจํากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจ้าปีเชิงคุณภาพ  

การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน ในรอบปี พ.ศ.2559 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนา
ที่วางไว้โดยพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องซึ่งจําแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้  

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 -การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ํา สะพาน ท่าข้าม ที่จอดรถ ฯ 
 -การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น 



 

 

2.ด้านการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว   
 - การพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- การสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้มีงานทํา กลุ่ม 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
   

-การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบบริหารจัดการน้ํา เพื่ อสนับสนุน
ผลผลิตทางด้านการเกษตร  
3.ดา้นการพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 -ส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้
มีคุณภาพและตามเกณฑม์าตรฐาน 
 -ส่งเสรมิการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คํานึงถึงภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา 
 
4.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 -การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวการรักษาพยาบาล การแพทย์
ทางเลือก การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพ 
 -สนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  
สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 - ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน ตลอดจนให้ความสําคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน ตลอดจนให้ความสําคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม 
5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 - การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการ
รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถ่ิน 
6. ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
 - การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านการคลัง วิธีการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
 - การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี 
 
 
 
 



 

 

2. ผลท่ีได้รับจากการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๒.๑ ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีส้าคัญ 
อบต.ดงมหาวัน ได้ดําเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึน  ซึ่ง
ผลจากการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันน้ัน  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่น้อย 
5.  เด็กๆ ได้รับการศึกษา 
6.  ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  ผู้ปุวยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยทีม่ั่นคงแข็งแรง 
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธาณะภัย 
9. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
๑0. ประชาชนได้รับความรูเ้กี่ยวกบัการสาธารณสุข 
๑1. ประชาชนได้รับความรูเ้กี่ยวกบัการปูองกันภัย 
๑2. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานต่างๆ ของอบต. 
13.. ประชาชนได้รับบรกิารจากงานบริการต่างๆ ของอบต.ด้วยความสะดวก 
14. มีการส่งเสริมประเพณีบญุบั้งไฟ 

ส้าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบัเพ่ิมขึ้น มีดังน้ี 
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีข้ึนสําหรับในการสัญจรไปมา  
2. ประชาชนได้รับการฝกึอบรมอาชีพเพื่อนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ใหก้ับครัวเรือน 
3. มีแหลง่น้ําสําหรบัไว้ใช้ยามหน้าแล้ง 
4. มีถนนเพื่อการเกษตรทีส่ามารถสัญจรไปมาได้สะดวก 
5. มีการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม 
๒.๒ ผลกระทบ 
ในการดําเนินงานของ อบต.ดงมหาวัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถดําเนินการ

ได้ตามที่ประชาชนต้องการ ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อหมู่บ้านในอบต.ดงมหาวัน  
ดังนี้ 

1.องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวันไม่สามารถบรรจุโครงการ/กจิกรรมในข้อบัญญัติ ได้ทุก
โครงการ เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจํากัด งบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ  

2.การดําเนินงานในพื้นทีส่ําหรับโครงการพฒันาต้องคํานึงถงึผลกระทบในการเข้าพื้นที่ 
เนื่องจากอาจติดปัญหาในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวไม่สามารถเข้าไปดําเนินการได้ 

  
 
 
 



 

 

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด้าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
ปัญหาอุปสรรค 

1)  องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันไมส่ามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัตงิบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ  

2)  องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันไมส่ามารถดําเนินการได้ครบทกุโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย  
อุปสรรค 

๑)  องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

2)  องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง
รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทําให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
  
แนวทางแก้ไข 

เพื่อใหก้ารดําเนินงานขององค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  มีระดบัความสําเรจ็ที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสงูสุด  จงึมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   

การด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทํา

แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการณ์การคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกบั

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  การ

ขาดแคลนนํ้าในการอุปโภค-บริโภค ปัญหานํ้าท่วม และปัญหาวาตภัยที่เกิดข้ึนเป็นประจําทุกปี 
 

การบริการประชาชน 
1)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว

และถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
2)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันกับประชาชน เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจ 
3)  การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลได้

หลายช่องทางเช่น เว็บไซต์ รถประชาสัมพันธ์ฯ 

 

 



 

 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  
 
 
 

 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ  
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
      เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 เปูาหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒กําหนดเปูาหมายในด้านต่างๆ 
ในช่วงเวลา ๕ ป ี โดยคํานึงถึงการดําเนินการต่อยอดต่อไปแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕   เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดทําเปูาหมาย
และตัวช้ีวัดในรายละเอียดมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านมาเพื่อให้กํากับและเช่ือมโยงกับการกําหนด
เปาูหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการต่างๆ ได้ชัดเจนข้ึน โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติ
การต่างๆต้องแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงจากเปาูหมายที่เป็นผลสัมฤทธ์ิ  ผลลัพธ์หลักๆ  กับผลผลิตในระดับ
แผนงานและโครงการได้   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละกลุ่มบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึง
ความเช่ือมโยงถึงตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของภาครัฐ  ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ตั้งเปูาหมายในมิติ
หลักๆ ประกอบด้วย 
 (๑) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียงมีความเป็นไทย  
 (๒) การลดความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง กลุ่มที่มีรายได้ตํ่าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕  
  
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



 

 

 (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัลมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบ
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปีเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙  
 (๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ําโดยเพิ่มพื้นที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี 
๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพนํ้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
 (๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลงประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกําหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เป็นต้น  
 (๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชนบทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่ม
การใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีอิสระข้ึน เปูาหมาย ทั้ง ๖ กลุ่มหลักภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สะท้อนถึงเปูาหมายการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ
เปูาหมายในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องบรรลุภายในระยะเวลา ๒๐ ป ี           
 

 กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิม่ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคเมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 

 
 
 
 
 



 

 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
 (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบการ
ผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้นการ
พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบ 
โลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการค้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเช่ือมโยงในระดับนานาชาติ 
 (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เช่น 
ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
 (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่นําไปสู่การ
พึ่งตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการปูองกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)ประจําปี พ.ศ.2561–2564) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจ อนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ” 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสรมิพฒันาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกสเ์ช่ือมโยงสูส่ากล 

ให้มีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
2. ส่งเสรมิพฒันาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า 
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก 

ดํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลกัษณ์และเปน็อัตลักษณ์และสุขภาพ 
4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มใหม้ี 

ความสมบูรณ์ ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพฒันาการค้า การลงทุน และโลจิสตกิสเ์ช่ือมโยงกับต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพือ่เพิม่มลูค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาและสนบัสนุนการยกระดบัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างรายไดสู้่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์ การบรหิารจัดการสิ่งแวดลอ้มและ 
พลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว          



 

 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.

2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 
และ GMA 
 กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิตสิกส์ให้ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหลง่น้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อส่งเสริมผลผลิตทางด้านการเกษตร 
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจรญิเติมโตของทอ้งถ่ิน เพื่อ

เช่ือมโยงกลุม่จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMA 
 กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพผลติภัณฑ์ท้องถ่ิน 
 กลยุทธ์ 2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยว 

กลยุทธ์ 2.4  ส่งเสริม อนุรกัษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินเพื่อสง่เสรมิการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพฒันาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพฒันาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถ่ิน 
 กลยุทธ์ 3.3  ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาระบบการบรกิารสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

กลยุทธ์ 4.1  รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
 กลยุทธ์ 4.2  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 กลยุทธ์ 4.3  ปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด อบายมุข และปญัหาแรงงานต่างด้าว 
 กลยุทธ์ 4.4  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และ ยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 5.1  ส่งเสริมและพัฒนาการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 กลยุทธ์ 5.2  ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ปูองกัน แก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะ 
 กลยุทธ์ 5.3  ส่งเสริมและพัฒนาการอนรุักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 กลยุทธ์ 6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถ่ิน   
 กลยุทธ์ 6.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 6.3  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ 6.4  พัฒนาปรับปรงุเครือ่งมอืเครือ่งใช้และเทคโนโลยี 
 
 
 
 



 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1  วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ (vision) 

“ สังคมดี  มีการศึกษา  พัฒนาภูมิปัญญา  น้าพาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
2.2  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ้าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง่ ทางระบายน้ํา สะพาน ท่าข้าม ที่จอดรถ ตลอดจนการ

จัดทําปูายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออํานวยความสะดวกในการสญัจร และการรองรบัการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรา้งพื้นฐานทีจ่ําเป็น ในเขตองค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
 แนวทางการพัฒนา 
 2.1 ส่งเสริมแนวทางการพฒันาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกจิพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เพือ่ใหป้ระชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แกป่ระชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้มีมงีานทํา 
กลุ่มผู้สงูอายุและผู้พกิาร ทัง้ในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกจิชุมชน กลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ตั้งแต่การผลติจนถึงการตลาด 

2.3 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหลง่น้ํา และระบบบรหิารจัดการน้ํา เพื่อ
สนับสนุนผลผลิตทางด้านการเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกจิ การขยายพันธ์ุพืช และพันธ์ุสัตว์ที่ขาดแคลน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ส่งเสริมและสนบัสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑม์าตรฐาน 
 3.2 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งสง่เสรมิการศึกษาที่คํานึงถึง
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 แนวทางการพัฒนา 
 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข    การอนามัยครอบครัวการ
รักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วน
ร่วมทุกภาคีเครือข่าย 
 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 



 

 

 4.3  ส่งเสรมิและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสงัคมการสงัคมสงเคราะห์ การพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก  
สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน ตลอดจนให้ความสําคัญกบัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้รับอาหารเสรมิและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม  
 4.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรกัษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน ตลอดจนการให้
ความสําคัญกับระบบเตอืนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถ่ิน 
 4.6 ส่งเสริมและสนบัสนุนงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปญัหา
อาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอยา่งบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  

4.7 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ควบคู่กับการให้การศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
 5.1 ส่งเสริมการจัดการสิง่แวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ
ตลอดจนการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถ่ิน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 แนวทางการพัฒนา 
 6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมสี่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
 6.2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านการคลัง วิธีการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมสี่วนร่วม ทั้งนีเ้พื่อการ
แก้ปัญหาของประชาชนและการใหบ้รกิารทีม่ีประสทิธิภาพ   
 6.3 พัฒนาปรับปรงุเครือ่งมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ตลอดจนการพฒันาระบบจัดหารายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.3  เป้าประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน          
และทั่วถึงเพียงพอ เพื่อรองรับ การเป็นประชาคมอาเซียน 

2. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการพฒันาอาชีพมีการพฒันาเพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากข้ึน        
และเพือ่พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง 
 3. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดบัอย่างทั่วถึง 
 4. เพื่อใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได ้และนําหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิตได้อย่างมปีระสิทธิภาพ, เพื่อสง่เสรมิปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมมีความตระหนกัในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีและอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญา 
 5. เพื่อพฒันาทรพัยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืน และได้รบัการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่าง
ต่อเนื่อง 



 

 

 6. เพื่อพฒันาประสทิธิภาพการจัดการ การบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวันให้มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และสง่เสรมิสนบัสนุนการมสี่วนรว่มในการทํางานในทกุภาคส่วน 
2.4  ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ้าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :  

1. โครงสร้างพื้นฐานมีการขยายพื้นที่การพัฒนาอย่างครอบคลุมและเพิ่มข้ึน 
2. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :  

1. ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากข้ึน 
2. มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กบัประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :  

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในทั้งระบบและนอกระบบ 
2. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :  

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ที่ได้รับการสงเคราะห์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :  

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง 
2. ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาดของ

ชุมชนมีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :  

1. มีการบรหิารงานภายใต้กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบยีบ ตลอดจนหนังสือสั่งการต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด 

2. มีการประสานงานแบบมสี่วนร่วมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรในทกุระดบั 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ํา 
สะพาน ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดทํา
ปูายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการสัญจร และการรองรับการ เป็นประชาคม
อาเซียน 

เชิงปริมาณ 
1. ถนนที่เพิ่มขึ้น 10 เส้น 
2. ถนนที่ได้มาตรฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 20 ของจํานวนอุบัติเหตุการขนส่งและจราจร 
2. ร้อยละ 20 ของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาคมนาคมในพื้นที่ 

1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เชิงปริมาณ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น 20 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 20 ของจํานวนแหล่งสาธารณูปโภคได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง 
2. ร้อยละ 20 ของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์  เพื่อให้ประชาชนได้
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน  

เชิงปริมาณ 
1. ส่งเสริมการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
11 หมู่บ้าน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 60 ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ 

2. ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่ม
แรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้มีมีงานทํา กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด 

เชิงปริมาณ 
1. การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน จํานวน 11 
หมู่บ้าน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 60 ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ 

3. การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ํา 
และระบบบริหารจัดการน้ํา เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางด้าน
การเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธ์ุพืช และ
พันธ์ุสัตว์ที่ขาดแคลน 

เชิงปริมาณ 
1. แหล่งนํ้าในพื้นที่ได้รับการขุดลอก จํานวน 10 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ ๔๐ ของประชาชนมีนํ้าใช้เพียงพอสําหรับ
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
1. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน  

เชิงปริมาณ 
1. กิจกรรมที่จัดขึ้นเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 20 มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเพิ่มขึ้น 

  



 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
2. สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา 
รวมทั้ งส่ง เสริมการ ศึกษาที่ คํานึง ถึง ภูมิปัญญาท้อง ถ่ิน 
วัฒนธรรมด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา 
  
 

เชิงปริมาณ 
1. กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สําคัญทางศาสนา 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 20 ของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัวการรักษาพยาบาล 
การแพทย์ทางเลือก การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อให้มี
คุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย 

เชิงปริมาณ 
1. การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
จํานวน 11 หมู่บ้าน 
เชิงคุณภาพ 
1. อัตราการร้อยละ 10 เกิดโรคติดต่อและโรคระบาดต่าง 
ๆ ในหมู่บ้านมีจํานวนลดลง 
2. ร้อยละของประชาชนในการมีเข้าร่วมโครงการเม่ือ
เทียบกับเปูาหมาย มากกว่าร้อยละ 50 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เชิงปริมาณ 
1. พื้นที่และกิจกรรมด้านการศาสนา การอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ได้รับการสนับสนุน 
เชิงคุณภาพ 
1. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมการสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  เยาวชน  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  

เชิงปริมาณ 
1. มีการสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
เพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. การพัฒนาชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

4. ส่งเสรมิและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน ตลอดจนให้
ความสําคัญกับศูนย์พฒันาเด็กเลก็ให้ได้รบัอาหารเสริมและ
อาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม   

เชิงปริมาณ 
1.จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ได้รับ
การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน 
เชิงคุณภาพ 
1. เด็กเล็ก นักเรียน ได้รับอาหารเสริมและอาหารกลางวัน 
มีสุขภาพแข็งแรงได้รับสารอาหารครบห้าหมู่ 

5. ส่งเสรมิและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน ตลอดจนการให้ความสําคัญกบัระบบเตือนภัยที่
เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพบิัติในท้องถ่ิน 

เชิงปริมาณ 
1. มีการสนับสนุนงานด้านการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเพิ่มข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 10 ของประชาชนมีความพร้อมในการเตรียม
รับภัยพิบัติเพิ่มขึ้น 

  



 

 

ทธศาสตร์ เป้าหมาย 
6. ส่งเสรมิและสนบัสนุนงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างเป็นระบบ ปญัหาอาชญากรรม และการค้ามนุษย์
ภายใต้การบรหิารจัดการอย่างบรูณาการและมปีระสทิธิภาพ
  

เชิงปริมาณ 
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดําเนินการหรือให้การสนับสนุน 
เชิงคุณภาพ 
1. จํานวนผู้ค้า ผู้เสพ หรือข้องเก่ียวกับยาเสพติดในพื้นที่มี
ลดลง ร้อยละ 5 

7. ส่งเสรมิสนบัสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อใหเ้กิด
การพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กบัการให้
การศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. สนับสนุนงานด้านกีฬาและนันทนาการในพื้นที่อย่าง
น้อยปีละ 3 โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1. การจัดงานแข่งขันกีฬาภายในพื้นที่ 
2. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
1. ส่งเสรมิการจัดการสิง่แวดล้อม ขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกูล น้ํา
เสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของชุมชนและท้องถ่ิน
  

เชิงปริมาณ 
1. ทุกหมู่บ้านมีการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีทั้งการ
จัดเก็บและการทําลาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ปริมาณขยะในชุมชนลดลงร้อยละ 20 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
1. ส่งเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถ่ิน  

เชิงปริมาณ 
1. กิจกรรมด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค
และสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นที่
ดําเนินการหรือให้การสนับสนุน 
เชิงคุณภาพ 
1.ประชาชนมีความรู้แลสนใจในการส่งเสริมประชาธิปไตย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

2. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบรหิารงาน
บุคคล ให้มปีระสิทธิภาพ โปรง่ใส ทันสมัย และประชาชนมี
ส่วนร่วม ทั้งนีเ้พื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้
การบริการที่มปีระสิทธิภาพ  

เชิงปริมาณ 
บุคลกรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเน่ือง 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 20 ของการลดจํานวนการผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

3. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี 
ตลอดจนการพฒันาระบบจัดหารายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  

เชิงปริมาณ 
1. มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
2. มี การ นํ า เทค โนโลยี สา รสนเทศมา ใช้ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดหารายได้ 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ80 เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมี
พร้อมสําหรับปฏิบัติ 

 
 



 

 

2.6  กลยุทธ์ 
1. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกจิ 
 2. พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทําการเกษตร 
 3. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 4. ส่งเสรมิและสนบัสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
 5. ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 6. ส่งเสรมิอาชีพใหก้ับประชาชน   
 7. ส่งเสรมิและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
 8. ปูองกัน บําบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด 
 9. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
 10. ส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน และสร้างเครอืข่าย
ประชาธิปไตย 
 11. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการทอ่งเที่ยว  
 12. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 13. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
 14. ส่งเสริมใหป้ระชาชนนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการดําเนินชีวิต  
 15. พัฒนาประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง   
 16. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมหาวันภายใต้หลักธรรมาภิบาล 



 

 

2.7  จุดยนืทางยุทธศาสตร ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ การสร้างระบบบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อน้าสู่การพัฒนาที่ยังยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning ) ของ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การสร้างระบบบริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อน้าสู่การพัฒนาที่ยังยืนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้
ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน  

2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่ม
แรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้มีมีงานทํา กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งในภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิต
สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ต้ังแต่การผลิตจนถึงการตลาด 

2.3 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ํา และ
ระบบบริหารจัดการน้ํา เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางด้านการเกษตร การปลูกพืช
เศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ท่ีขาดแคลน 
 

ยุทธศาสตร์ที่   1  การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่
จ้าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อรองรับการเป็นประชาคม 

1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ํา 
สะพาน ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ท่ีจอดรถ ตลอดจนการจัดทําปูายเส้นทางสอง
ภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ใหป้ระชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข 

4.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัวการรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
ให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนรว่มทุกภาคีเครือข่าย 

4.2 ส่งเสริมและสนบัสนนุ การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา 
จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

4.3 ส่งเสริมและสนบัสนนุงานด้านสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ การ
พัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก  สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผูพ้ิการและผู้ด้อยโอกาส 

4.4 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิน่ ตลอดจนให้ความสําคัญกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับอาหารเสริมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม 

4.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชมุชน งานด้านการรักษาความสงบ
เรยีบร้อย งานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยส์ินของประชาชน ตลอดจนการให้ความสําคัญกับระบบเตือนภัยทีเ่กิดจากภัย
ธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิน่ 

4.6 ส่งเสริมและสนบัสนนุงานปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดอย่างเป็น
ระบบ ปญัหาอาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบรูณาการและมี
ประสิทธิภาพ 

4.7 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนนัทนาการ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 
5.1 การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสยีในชมุชน 
มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบยีบ
เรยีบร้อยของชุมชนและท้องถิน่ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาด้านการศกึษาและการ
พัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 

3.1 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

3.2 สนบัสนนุการเรยีนรู้คูคุ่ณธรรม รว่มกับสถาบนัทาง
ศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คํานึงถึงภูมิปญัญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 6.1 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
 6.2 การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และประชาชนมี
ส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้การบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ  
 6.3 การพัฒนาปรับปรุงเครื่ องมือ เครื่องใช้และ
เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
 



 

 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังน้ี 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.  

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



 

 

 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ( Internal  Analysis ) 

1. วิเคราะห์ด้านการบริหารราชการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน มีการบริหารงานภายในองค์กร  เป็น 3 ส่วน คือ  สภาองค์การบริหารส่วน

ตําบล คณะผู้บริหาร  และพนักงานส่วนตําบล  โดยเฉพาะพนักงานส่วนตําบลมีการแบ่งงานออกเป็น 4 ส่วน  คือ สํานัก
ปลัดงานปลัดอบต., กองคลัง, กองช่าง  และกองการศึกษา โดยขอบเขตความรับผิดชอบงานในหน้าทีค่่อนข้างหลากหลาย  
ซึ่งสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง  ได้ประกาศใช้เป็นโครงสร้างอํานาจหน้าที่เพื่อเป็นหลักในการ
บริหารงาน  และได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรม 
 2. วิเคราะห์ข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ยึดหลักการบริหารตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก 
 3. วิเคราะห์บุคลากร 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้นจํานวน ๒9  คน  ซึ่งมีระดับ
การศึกษาต้ังแต่ มัธยมศึกษาตอนปลาย  ถึงปริญญาโท  ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในแต่ด้าน
ที่ได้รับมอบหมาย 

4. วิเคราะห์งบประมาณ 
การจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  เป็นลักษณะจําแนกตามแผนงาน ตาม

ภารกิจ  อํานาจหน้าที่ที่ต้องทําตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเตมิ พ.ศ. 2552  เพื่อใหเ้ป็นไปตามความต้องการของประชาชนและสามารถบรหิารงบประมาณอย่างประหยัด  
และเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมอียู่อย่างจํากัด 

5. วิเคราะห์การประสานงานส่วนราชการ  
องค์กรซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของนายอําเภอเวียงเชียงรุ้ง  และการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่จาก

กระทรวงต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภายในอําเภอและจังหวัด  เพื่อตอบสนองการดําเนินการจากส่วนกลาง  และ
ส่วนภูมิภาคโดยให้การสนับสนุนด้านข้อมูลตลอดจนงบประมาณบางส่วน  และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

6. ระบบข้อมลู (Data System) 

มีการจัดเกบ็ข้อมลูตามความจําเป็น  และมกีารนําระบบสารสนเทศเข้ามาใช้งาน 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ินด้วย
เทคนิค SWOT  Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส  และอปุสรรค)  ขององค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
           จุดแข็ง 
 -    นโยบายผู้บรหิารมีความชัดเจน 

-    มีหนองน้ําในพื้นที่หลายแหง่ 
-    สภาพพื้นทีส่ามารถทําการเกษตร 
-    มีกลุ่มองค์กรในชุมชนที่สามารถพฒันาเป็นวิสาหกจิได้ 
-    ประชาชนส่วนใหญ่มีไฟฟูา-ประปาหมูบ่้านใช้มากกว่ารอ้ยละ 90 
-    มีศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญาท้องถ่ินทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เช่นประเพณีบญุบัง้ไฟ 

จุดอ่อน 
-    เป็นองค์กรขนาดเล็กและมทีรัพยากรบุคคลน้อย 
-    ที่ตั้งหน่วยงานต้ังอยู่นอกเมือง 
-   งบประมาณไม่เพียงพอสําหรับการพฒันา 
-   ขาดแหล่งการสร้างงานในพื้นที ่
-   ขาดแคลนแหล่งน้ําในการอุปโภค – บริโภค / ทําการเกษตรหรอืมีไม่เพียงพอ 
-   ปัญหาหนีส้ินและความยากจนของประชาชน  
-   ประชาชนให้ความสําคัญกบัการจ้างแรงงานมากกว่าการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 
-   ขาดการบริหารจัดการแหล่งน้ําที่มีอยู่ให้ได้รับการพฒันา 
-   ขาดแหลง่เรียนรู้ของชุมชน 
-   มีการแพรร่ะบาดของยาเสพติด 

โอกาส 
 -   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่จํานวน 2 แห่ง เพื่อเป็นการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนใน
พื้นที่อย่างใกล้ชิด 
 -   มีหลากหลายวัฒนธรรมในพื้นที่ทัง้วัฒนธรรมภาคเหนอื และวัฒนธรรมอสีาน 

อุปสรรค 
 -   ระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการจํากัดด้านการตั้งงบประมาณ  
 -   โครงสร้างของระบบการบริหารงานของราชการทําใหเ้กดิความล่าช้าในการบรหิารจัดการ 
 -  ปัญหาภัยธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยภายนอก  

 1. ด้านการเมอืงการปกครอง 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  เป็นต้นมา  บทบาทอํานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ได้เปลี่ยนแปลงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยกําหนดกรอบความเป็น
อิสระในการปกครองตนเอง  ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายในการปกครอง  
การบริหาร การบริหารงานบุคคลการเงนิและการคลงั  และมีอํานาจหน้าที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะ  ซึ่งเป็นการสร้าง
โอกาสอันดีต่อการดําเนินกิจการการบริหารงานท้องถ่ินตลอดจนผู้บริหารท้องถ่ินมีนโยบายในการพัฒนาที่ชัดเจน 

        2. ด้านการท่องเที่ยว 



 

 

 องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันไม่มีสถานที่ท่องเทียวในพื้นที่ มีเพียงประเพณีบุญบั้งไฟที่เป็นเอกลักษณ์โดด
เด่นที่มีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก 

3. นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
นโยบายของรัฐมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ 

4.  ด้านสังคม  และวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตกที่แพร่เข้ามา  ทําให้เกิดกระแสโลกาภิวัฒน์การสื่อสาร

ไร้พรมแดนทําให้เกิดค่านิยมทางวัฒนธรรมตะวันตก  แก่ประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ในสังคมท้องถ่ิน ประชาชนและ
เยาวชนหันมาบริโภคสินค้าฟุุมเฟือย  การรับโฆษณา  สื่อสิ่งพิมพ์ที่มอมเมาประชาชนโดยไม่มีการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ  ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมบริโภคนิยม  เยาวชนขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม ประเพณีในตําบลดงมหาวันคือ ประเพณีบุญบั้งไป จัดในช่วงเดือนพฤษภาคม 

5. ที่ดินเพื่อการเกษตร 
ปัญหาอุปสรรคที่ดินเพื่อการเกษตร  ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากินทําให้เป็นปัญหาอุปสรรคการ

แปลงสินทรัพย์เป็นทุนตามนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยท.01 



 

 

 

3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน พ.ศ.๒๕61-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ    
๒๐  ปี 

 

 
ยุทธศาสตร์ 
ความม่ันคง 

 

ยุทธศาสตร์ 
การสร้าง

ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ 
การสร้างโอกาสความ

เสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ 
การสร้างการเติบโต 

บนคณุภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
การปรับสมดุล 
พัฒนาระบบ 
การบริหาร 

จัดการภาครัฐ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับที่ ๑๒ 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
การสร้างความ 

เป็นธรรมลดความ
เล่ือมล้้าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ 
การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ 
การเติบโตที่เปน็มิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ 
การเสริมสร้างความ
ม่ันคงแห่งชาติเพื่อ 

การพัฒนาประเทศสู่
ความม่ันคงและย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ 
การเพิ่มประสิทธิภาพ 

และธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

 
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน 

และภูมิภาค 

ยท.01 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ยุทธศาสตร์ 
 จังหวัดเชียงราย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาขดีความ 
สามารถในการแข่งขัน 
ด้านการค้าการลงทุน 
และบริการโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรคณุภาพ 
มาตรฐานสากลและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การด ารงฐาน
วัฒนธรรมล้านนาเพื่อ
เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ 
และเชิงสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และคณุภาพชีวิต 
เพื่อให้ประชาชน 
อยู่เย็นเป็นสุข 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ในการพัฒนาการค้า 
การลงทุน และโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงกับ 

ต่างประเทศ 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเข้มแข็ง

และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรม 
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรปลอดภัยที่มี

ศักยภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและสนับสนนุการ
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 

และสุขภาพ เพื่อเป็นการ
สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่าง

ย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้ารงฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ การบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อมและ 
พลังงานโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนสู่การเป็น

กลุ่มจังหวัดสีเขียว          

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ให้ด ารงความสมบูรณ์
และย่ังยืนการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใหด้ ารง
ความสมบูรณ์และย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 
การรักษาความม่ันคง 
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ 
 การพัฒนา 
 ของ อปท. 

 ในเขตจังหวัด 
  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโล 
จิสติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาการศึกษา
และสาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
สมบูรณ์และ    

ย่ั
งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา อปท. 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโล 
จิสติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและ
สาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
สมบูรณ์และ    

ย่ั
งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๕ 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๖ 
 
 

 

เป้าประสงค์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา อปท. 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโล 
จิสติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและ
สาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
สมบูรณ์และ    

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

เพื่อพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให้
มีมาตรฐาน  และ
ทั่วถึงเพียงพอ 
เพื่อรองรับ การ
เป็นประชาคม
อาเซียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการพัฒนา
อาชีพมีการ
พัฒนาเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์และมี
รายได้มากขึ้น        
และเพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว อย่าง
ต่อเน่ือง 

เพื่อยกระดบั
คุณภาพ
การศึกษาของ
ประชาชนทุก
ระดับอย่างทั่วถึง
ในการรองรับการ
เข้าสู่     
ประชาคม
อาเซียน 

เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความเข้มแข็ง 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้และนํา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การดํารงชีวิตได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้มี
ความยั่งยืน และ
ได้รับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การจัดการ 
การบริหารงาน
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลดงมหา
วันให้มีความ
โปร่งใส
ตรวจสอบได ้
และส่งเสริม
สนับสนุนการ
มีส่วนร่วมใน
การทํางานใน
ทุกภาคส่วน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1 
สนับสนนุ 

โครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 
และท้าการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาด้าน

สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

กลยุทธ์ที่ 4 
ส่งเสริมและ
สนับสนนุ 

ด้านการศึกษา 
สาธารณสุข  
และการกีฬา 

กลยุทธ์ที่ 5 
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 

เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  

ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

กลยุทธ์ที่ 6 
ส่งเสริมอาชีพ 

ให้กับประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 7 
ส่งเสริมและพัฒนา

กลุ่มองค์กร
ประชาชนให้มี 
ความเข้มแข็ง  

กลยุทธ์ที่ 8 
ป้องกัน บ้าบัด  

ฟื้นฟู ติดตามและ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับ 

ยาเสพติด 

กลยุทธ์ที่ 9 
สนับสนนุด้าน 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 10 
ส่งเสริมให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
และสร้างเครือข่าย

ประชาธิปไตย 

กลยุทธ์ที่ 11 
พัฒนาและส่งเสริม

ด้านการเกษตร  
ด้านการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 12 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 13 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู  
สืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 14 
ส่งเสริมให้ประชาชน
น้าแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในการ 
ด้าเนินชิวิต 

กลยุทธ์ที่ 15 
พัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ เพื่อ

ให้บริการประชาชน
อย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 16 
ส่งเสริมให้ 
ทุกภาคส่วน 

เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการปฎิบัติงาน 

ในด้านต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลดงมหาวันภาย 

ใต้หลักธรรมาภิบาล 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธที่๑๑ 
 

กลยุทธที่ ๑๒ 
 

กลยุทธที่๑๐ 
 

แผนงานที่ ๘ 
 

แผนงานที่ ๙ 
จ านวน ๕
โครงการ 

 

จ านวน ๑๓ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๒ 
โครงการ 

 

 

แผนงานที่ ๙ 

 

 

เป้าประสงค์ 

 
 

แผนงาน 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ้าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

 

 

เพื่อพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้มี
มาตรฐาน และทั่วถึงเพียงพอ เพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 

 
จ้านวน    108   โครงการ 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 

 
จ้านวน    145   โครงการ 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แผนงาน 

 

 
แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

 

 
จ้านวน 7 โครงการ 

 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
แผนงานการเกษตร 

 

 
จ้านวน 13 โครงการ 

 
จ้านวน 11 โครงการ 

 

 

เป้าประสงค์ 

 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพมีการพัฒนาเพ่ิมมลูค่าผลิตภัณฑ์และมี
รายได้มากขึ้น   และเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเท่ียว 
อย่างต่อเน่ือง 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แผนงาน 
 

 
แผนงานการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

 
จ้านวน 84 โครงการ 

 

 
แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
 

 
จ้านวน 5 โครงการ 

 

 

เป้าประสงค์ 

 
 
 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างท่ัวถึงในการ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

 
จ้านวน 

28 
โครงการ 

 

 

เป้าประสงค์ 

เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และน้า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด้ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เพ่ือ
ส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี
ของพลเมืองดีและอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา 

 

 
แผนงาน
การศึกษา 

 
แผนงาน

สาธารณะสุข 

 
แผนงานสังคม

สงเคราะห์ 

 
แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง

ชุมชน 

 
แผนงาน

ศาสนาและ
นันทนาการ 

 
จ้านวน 

44 
โครงการ 

 
จ้านวน 

29 
โครงการ 

 
จ้านวน 4 
โครงการ 

 
จ้านวน 

24 
โครงการ 

 
จ้านวน 

24 
โครงการ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แผนงาน 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 

 
จ้านวน 4 โครงการ 

 

 

เป้าประสงค์ 
 
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืน และได้รับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่างต่อเน่ือง 

 

 

 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

 
จ้านวน 8 โครงการ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

 

 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล
ดงมหาวันให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
การท้างานในทุกภาคส่วน 

 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

จ้านวน 
256

โครงการ 

 
แผนงาน

รักษาความ
สงบภายใน 
 

 
แผนงาน
การศึกษา 

 

 
แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ชุมชน 

 
แผนงานงบ

กลาง 

จ้านวน 4 
โครงการ 

จ้านวน 
88 

โครงการ 

จ้านวน 
80 

โครงการ 

จ้านวน 
14 

โครงการ 

จ้านวน36 
โครงการ 



 

 

 
3.4 แผนท่ียุทธศาสตร์ Strategy  Map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน 
Strategy  Map 

 
“ สังคมดี  มีการศึกษา  พัฒนาภูมิปัญญา  น้าพาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ยท.02 

วิสัยทัศน์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา อปท. 
6 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่  1 การ
พัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
อื่นๆที่จ้าเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เพื่อรองรบัการ
เป็นประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
2 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมเพื่อ 
ให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวด 
ล้อมให้ด้ารง
ความสมบูรณ์
และย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
6 การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

 

 

เพื่อพฒันาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให้
มีมาตรฐาน และ
ทั่วถึงเพียงพอ เพื่อ
รองรับ การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับการพัฒนา
อาชีพมีการพฒันา
เพิ่มมลูค่า
ผลิตภัณฑ์และมี
รายได้มากข้ึนและ
เพื่อพฒันาแหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนา
เสริมสร้าง
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ของประชาชนทุก
ระดับอย่างทั่วถึง
ในการ 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
เข้มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใช้ในการ
ดํารงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ, เพื่อ
ส่งเสริมปลูกฝังให้
ประชาชนมคีุณธรรม
จริยธรรมมีความ
ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของพลเมืองดีและ
อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี ภูมิ
ปัญญา 

 

เพื่อพฒันา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้
มีความยั่งยืน 
และได้รับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
อย่างต่อเนื่อง 

 

เพื่อพฒันา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้
มีความยั่งยืน 
และได้รับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

เป้าประสงค์ 
6 เป้าประสงค์ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เป้าประสงค์ที่ ๕ 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๖ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
สนับสนนุ 

โครงสร้างพื้นฐาน 
ทางเศรษฐกิจ 

 

กลยุทธ์ 
16 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาแหล่งน้้า 
เพื่อการอุปโภค  

บริโภคและ 
ท้าการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาด้าน

สาธารณูปโภค
และ

สาธารณูปการ 

กลยุทธ์ที่ 4 
ส่งเสริมและ 
สนับสนนุ 

ด้านการศึกษา 
สาธารณสุข  
และการกีฬา 

กลยุทธ์ที่ 5 
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 

เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้

ยากไร้ 
และผู้ด้อยโอกาส 

กลยุทธ์ที่ 6 
ส่งเสริมอาชีพ 

ให้กับประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 7 
ส่งเสริมและ

พัฒนา 
กลุ่มองค์กร 

ประชาชนให้มี 
ความเข้มแข็ง  

กลยุทธ์ที่ 8 
ป้องกัน บ้าบัด  
ฟื้นฟู ติดตาม 
และช่วยเหลือ 
เกี่ยวกับยาเสพ

ติด 

กลยุทธ์ที่ 9 
สนับสนนุด้าน 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 10 
ส่งเสริมให้ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
และสร้างเครือข่าย

ประชาธิปไตย 

กลยุทธ์ที่ 11 
พัฒนาและส่งเสริม

ด้านการเกษตร  
ด้านการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 12 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 13 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู  
สืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 14 
ส่งเสริมให้ประชาชน 
น้าแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช้ในการ 
ด้าเนินชิวต 

กลยุทธ์ที่ 15 
พัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ด้านต่างๆ เพื่อ

ให้บริการประชาชน
อย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 16 
ส่งเสริมให้ทุกภาค

ส่วน 
เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการปฎิบัติงาน 
ในด้านต่างๆ ของ

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดงมหาวันภาย 
ใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

แผนงาน 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

 

 

แผนงานการศึกษา 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

แผนงานการเกษตร 
 

 

แผนงานงบกลาง 
 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 



 

 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขนั
ด้านการค้า การลงทนุและ
บริการ 
โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัดอาเซียน+6 และ 
GMS 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
โครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ 
ที่จําเป็นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานอ่ืนๆ ท่ี
จําเป็นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

เพื่อพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการให้
มีมาตรฐานและ
ทั่วถึงเพียงพอ
เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

1.โครงสร้าง
พื้นฐานมีการ
ขยายพืน้ที่การ
พัฒนาอย่าง
ครอบคลุมและ
เพิ่มขึ้น 
2.โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานได้รับการ
ป รั บ ป รุ ง 
ซ่ อ ม แ ซ ม 
บํารุงรักษาอย่าง
ทั่วถึง 
 
 

11 22 33 44 การพัฒนาระบบ
คมนาคมและขนส่ง 
ทางระบายน้ํา สะพาน 
ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่
จอดรถ ตลอดจนการ
จัดทําปูายเส้นทางสอง
ภาษาให้มีความชัดเจน
เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการสัญจร 
และการรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

เชิงปรมิาณ 
1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จําเป็น 44 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 20 ของจํานวน
แหล่งสาธารณูปโภคได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง 
2. ร้อยละ 20 ของประชาชนที่
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหา
ระบบสาธารณูปฯ 

ปีละ 11 
โครงการ 

กองช่าง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขนั
ด้านการค้า การลงทนุและ
บริการ 
โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัดอาเซียน+6 และ 
GMS 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
โครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ 
ที่จําเป็นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานอ่ืนๆ ท่ี
จําเป็นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

เพื่อพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการให้
มีมาตรฐานและ
ทั่วถึงเพียงพอ
เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

1.โครงสร้าง
พื้นฐานมีการ
ขยายพืน้ที่การ
พัฒนาอย่าง
ครอบคลุมและ
เพิ่มขึ้น 
2.โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานได้รับการ
ป รั บ ป รุ ง 
ซ่ อ ม แ ซ ม 
บํารุงรักษาอย่าง
ทั่วถึง 

5 10 15 20 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐานที่
จําเป็น ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น- 

เชิงปรมิาณ 
1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จําเป็น 20 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 20 ของจํานวน
แหล่งสาธารณูปโภคได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง 
2. ร้อยละ 20 ของประชาชนที่
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหา
ระบบสาธารณูปโภคฯ 

ปีละ 5 
โครงการ 

กองช่าง  

  



 

 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการค้า  การ
ลงทุนการเป็นศูนย์กลาง
คมนาคม  การท่องเที่ยวและ
วิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน  
เชื่อมโยงกลุม่ประเทศ GMS 
และ ASEAN 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการพัฒนา
อาชีพมีการ
พัฒนาเพิม่มูลค่า
ผลิตภัณฑ์และมี
รายได้มากขึ้น
และเพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.ประชาชน
ได้รับการพัฒนา
อาชีพ มีการ
พัฒนาเพิม่มูลค่า
ผลิตภัณฑ์และมี
รายได้มากขึ้น 

2.มีการสร้างงาน
สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชน 

 

4 8 12 16 ส่งเสริมแนวทางการ
พัฒนาตามแนว
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ในการ
ดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้
ประชาชนได้พึ่งตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 

เชิงปรมิาณ 
1. ส่งเสริมการดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 11 
หมู่บ้าน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 60 ประชาชน
สามารถพึ่งตนเองได้ 
 

ปีละ4 
โครงการ 

สํานักงานปลัด  

พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการค้า  การ
ลงทุนการเป็นศูนย์กลาง
คมนาคม  การท่องเที่ยวและ
วิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน  
เชื่อมโยงกลุม่ประเทศ GMS 
และ ASEAN 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเทีย่ว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการพัฒนา
อาชีพมีการ
พัฒนาเพิม่มูลค่า
ผลิตภัณฑ์และมี
รายได้มากขึ้น
และเพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.ประชาชน
ได้รับการพัฒนา
อาชีพ มีการ
พัฒนาเพิม่มูลค่า
ผลิตภัณฑ์และมี
รายได้มากขึ้น 

2.มีการสร้างงาน
สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชน 

 

5 10 15 20 ส่งเสริมการสร้างงาน
และสร้างอาชีพใหแ้ก่
ประชาชน กลุ่ม
แรงงานนอกระบบ 
กลุ่มผู้มีมีงานทํา กลุม่
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ทั้งในภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และ
หัตถกรรม กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) 
ต้ังแต่การผลิตจนถึง
การตลาด 

เชิงปรมิาณ 
1. การสร้างงานสร้างอาชีพ
ให้กับประชาชน จํานวน 11 
หมู่บ้าน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 60 ประชาชน
สามารถพึ่งตนเองได้ 
 

ปีละ 5 
โครงการ 

สํานักงานปลัด  

  



 

 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า  
การลงทุนการเป็น
ศูนย์กลางคมนาคม  
การท่องเที่ยวและวิถี
การผลิตการเกษตร
ยั่งยืน  เชื่อมโยงกลุม่
ประเทศ GMS และ 
ASEAN 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การพัฒนาอาชีพมีการ
พัฒนาเพิม่มูลค่า
ผลิตภัณฑ์และมรีายได้
มากขึ้นและเพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวพัฒนา
เสรมิสร้างศักยภาพการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

 

1.ประชาชนได้รับ
การพัฒนาอาชีพ 
มีการพัฒนาเพิ่ม
มูลค่าผลิตภณัฑ์
และมีรายได้มาก
ขึ้น 

2.มีการสร้างงาน
สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชน 

 

3 6 9 12 การพัฒนาระบบ
ชลประทาน หรือการ
พัฒนาแหล่งน้ํา และ
ระบบบริหารจัดการน้ํา 
เพื่อสนบัสนนุผลผลิต
ทางด้านการเกษตร 
การปลูกพืชเศรษฐกิจ 
การขยายพันธุ์พชื และ
พันธุ์สัตว์ท่ีขาดแคลน 

เชิงปริมาณ 
1. แหล่งน้ําในพื้นที่ได้รับการ
ขุดลอก จํานวน 12 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ ๔๐ ของประชาชนมี
น้ําใช้เพยีงพอสําหรบั
การเกษตร 

ปีละ 3 
โครงการ 

กองช่าง  

การใช้บริบทด้าน
การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ตามแนวคิดทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงเพื่อสร้าง
ภูมิคุม้กันของ 

การใช้บริบทด้าน
การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ตามแนวคิดทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงเพื่อสร้าง
ภูมิคุม้กันของ 

การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรพัยากร
มนุษย ์

เพื่อยกระดับคณุภาพ
การศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับ
อย่างทั่วถึงในการ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1.ส่งเสริมการ
เรยีนรู้ของ
ประชาชนในทั้ง
ระบบและนอก
ระบบ 
2.ส่งเสริม
การศึกษาแก่เด็ก
และผู้ด้อยโอกาส 
 

5 10 15 20 ส่งเสริมและสนับสนนุ 
การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยใหม้ีคณุภาพ
และตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

เชิงปรมิาณ 
1. กิจกรรมที่จัดขึ้นเก่ียวกับ
การส่งเสรมิและพัฒนา
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 20 มีการส่งเสริม
พัฒนาคณุภาพมาตรฐาน
การศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบเพิ่มขึ้น 

ปีละ 5 
โครงการ 

กองการศึกษาฯ สํานักงานปลัด 

การใช้บริบทด้าน
การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ตามแนวคิดทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงเพื่อสร้าง
ภูมิคุม้กันของ 

การใช้บริบทด้าน
การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ตามแนวคิดทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงเพื่อสร้าง
ภูมิคุม้กันของ 

การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรพัยากร
มนุษย ์

เพื่อยกระดับคณุภาพ
การศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับ
อย่างทั่วถึงในการ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1.ส่งเสริมการ
เรยีนรู้ของ
ประชาชนในทั้ง
ระบบและนอก
ระบบ 
2.ส่งเสริม
การศึกษาแก่เด็ก
และผู้ด้อยโอกาส 
 

2 4 6 8 สนับสนนุการเรยีนรู้คู่
คุณธรรม ร่วมกับ
สถาบันทางศาสนา 
รวมทั้งส่งเสริม
การศึกษาที่คํานึงถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมด้านภาษา 
และการแต่งกาย
ล้านนา  

เชิงปรมิาณ 
1. กิจกรรมส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสําคัญทางศาสนา 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 20 ของประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่นเพิม่ขึ้น 

ปีละ 2 โครง
กร 

กองการศึกษาฯ - 

  



 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเปน็สุข 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเปน็สุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
เข้มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้และนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใช้ในการ
ดํารงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ,เพื่อ
ส่งเสริมปลูกฝังให้
ประชาชนมคีุณธรรม
จริยธรรมมีความ
ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของพลเมืองดี
และอนรุักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีภมูิปัญญา 

1 .ปร ะชาชน มี
คุณภาพชีวิตที่ ดี
ขึ้น 
2 .ปร ะชาชน มี
ความปลอดภัยใน
ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 
3.ผู้ ด้อยโอกาส  
เด็ก ผู้สู งอายุ ผู้
พิ ก า ร แ ล ะ ผู้
ยากไร้ที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 
 

5 10 15 20 ส่งเสริมและสนับสนนุ
การพัฒนาระบบการ
บริการสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัวการ
รักษาพยาบาล 
การแพทยท์างเลือก 
การปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อให้มีคณุภาพ
ครอบคลุมโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคี
เครือข่าย 

เชิงปริมาณ 
1. การสนับสนุนการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขจํานวน 11 
หมู่บ้าน 
เชิงคุณภาพ 
1. อัตราการร้อยละ 10 เกดิ
โรคติดตอ่และโรคระบาดต่าง ๆ ใน
หมู่บ้านมีจํานวนลดลง 
2. ร้อยละของประชาชนในการมี
เข้าร่วมโครงการเม่ือเทียบกับ
เปูาหมาย มากกว่าร้อยละ 50 

ปีละ 5 
โครงการ 

สํานักงานปลัด  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเปน็สุข 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเปน็สุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
เข้มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้และนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใช้ในการ
ดํารงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ,เพื่อ
ส่งเสริมปลูกฝังให้
ประชาชนมคีุณธรรม
จริยธรรมมีความ
ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของพลเมืองดี
และอนรุักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีภมูิปัญญา 

1 .ปร ะชาชน มี
คุณภาพชีวิตที่ ดี
ขึ้น 
2 .ปร ะชาชน มี
ความปลอดภัยใน
ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 
3.ผู้ ด้อยโอกาส  
เด็ก ผู้สู งอายุ ผู้
พิ ก า ร แ ล ะ ผู้
ยากไร้ที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 
 

5 10 15 20 ส่งเสริมและสนับสนนุ 
การศาสนา การ
อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมล้านนา 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ 
1. พื้นที่และกิจกรรมด้านการ
ศาสนา การอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมล้านนา จารีต
ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิน่
ที่ได้รับการสนบัสนนุ 
เชิงคุณภาพ 
1. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ในการอนรุักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 

ปีละ 5 
โครงการ 

กองการศึกษาฯ  

  



 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสขุ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเปน็สุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
เข้มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้และนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใช้ในการ
ดํารงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ,เพื่อ
ส่งเสริมปลูกฝังให้
ประชาชนมคีุณธรรม
จริยธรรมมีความ
ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของพลเมืองดี
และอนรุักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีภมูิปัญญา 

1 .ปร ะชาชน มี
คุณภาพชีวิตที่ ดี
ขึ้น 
2 .ปร ะชาชน มี
ความปลอดภัยใน
ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 
3.ผู้ ด้อยโอกาส  
เด็ก ผู้สู งอายุ ผู้
พิ ก า ร แ ล ะ ผู้
ยากไร้ที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 
 

5 10 15 20 ส่งเสริมและสนับสนนุ
งานด้านสวัสดิการ
สังคมการสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  
เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

เชิงปริมาณ 
1. มีการสนับสนุนงานด้าน
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์
เพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. การพัฒนาชีวิตเด็ก สตรี 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 

ปีละ 5 
โครงการ 

สํานักงานปลัด - 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสขุ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเปน็สุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
เข้มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้และนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใช้ในการ
ดํารงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ,เพื่อ
ส่งเสริมปลูกฝังให้
ประชาชนมคีุณธรรม
จริยธรรมมีความ
ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของพลเมืองดี
และอนรุักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีภมูิปัญญา 

1 .ปร ะชาชน มี
คุณภาพชีวิตที่ ดี
ขึ้น 
2 .ปร ะชาชน มี
ความปลอดภัยใน
ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 
3.ผู้ ด้อยโอกาส  
เด็ก ผู้สู งอายุ ผู้
พิ ก า ร แ ล ะ ผู้
ยากไร้ที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 
 

5 10 15 20 ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในท้องถิ่น 
ตลอดจนให้
ความสําคญักับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับ
อาหารเสริมและอาหาร
กลางวันอย่างครบถ้วน
และเปน็ธรรม  

เชิงปริมาณ 
1.จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรยีนในพื้นที่ได้รับการ
สนับสนนุอาหารเสริม (นม) 
และอาหารกลางวัน 
เชิงคุณภาพ 
1. เด็กเล็ก นักเรียน ได้รับ
อาหารเสริมและอาหารกลางวัน 
ฯ 

ปีละ 5 
โครงการ 

กองการศึกษาฯ  

  



 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสขุ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเปน็สุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
เข้มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้และนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใช้ในการ
ดํารงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ,เพื่อ
ส่งเสริมปลูกฝังให้
ประชาชนมคีุณธรรม
จริยธรรมมีความ
ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของพลเมืองดี
และอนรุักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีภมูิปัญญา 

1 .ปร ะชาชน มี
คุณภาพชีวิตที่ ดี
ขึ้น 
2.ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 
3.ผู้ด้อยโอกาส  
เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้
ยากไร้ที่ได้รับการ
สงเคราะห ์
 

5 10 15 20 ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดระเบียบชุมชน งาน
ด้านการรักษาความ
สงบเรยีบร้อย งานด้าน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ินของ
ประชาชน ตลอดจน
การให้ความสําคัญกับ
ระบบเตือนภัยทีเ่กิด
จากภัยธรรมชาติและ
ภัยพิบัติในท้องถิน่ 

เชิงปริมาณ 
1. มีการสนับสนุนงานด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 10 ของประชาชนมี
ความพร้อมในการเตรียมรับภยั
พิบัติเพิม่ขึ้น 

ปีละ 5 
โครงการ 

สํานักงานปลัด  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสขุ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเปน็สุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
เข้มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้และนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใช้ในการ
ดํารงชีวติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ,เพื่อ
ส่งเสริมปลูกฝังให้
ประชาชนมคีุณธรรม
จริยธรรมมีความ
ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของพลเมืองดี
และอนรุักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีภมูิปัญญา 

1.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
2.ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 
3.ผู้ด้อยโอกาส  
เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้
ยากไร้ที่ได้รับการ
สงเคราะห ์
 

4 8 12 16 ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างเป็น
ระบบ ปัญหา
อาชญากรรม และ
การคา้มนุษย์ภายใต้
การบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการและ
มีประสิทธิภาพ
  

เชิงปริมาณ 
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม
เก่ียวกับการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดที่ดําเนินการ
หรือให้การสนับสนุน 
เชิงคุณภาพ 
1. จํานวนผูค้้า ผู้เสพหรือข้อง
เก่ียวกับยาเสพติดในพืน้ที่ลดลง
ร้อยละ5 

ปีละ 4 
โครงการ 

สํานักงานปลัด  

 
 
 
 



 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสขุ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเปน็สุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
เข้มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้และนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใช้ในการ
ดํารงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ,เพื่อ
ส่งเสริมปลูกฝังให้
ประชาชนมคีุณธรรม
จริยธรรมมีความ
ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของพลเมืองดี
และอนรุักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีภมูิปัญญา 

1 .ปร ะชาชน มี
คุณภาพชีวิตที่ ดี
ขึ้น 
2 .ปร ะชาชน มี
ความปลอดภัยใน
ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 
3.ผู้ ด้อยโอกาส  
เด็ก ผู้สู งอายุ ผู้
พิ ก า ร แ ล ะ ผู้
ยากไร้ที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 
 

3 6 9 12 ส่งเสริมสนับสนุนการ
กีฬาและนันทนาการ  
เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจควบคู่กับการ
ให้การศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. สนับสนุนงานด้านกีฬาและ
นันทนาการในพื้นที่อย่างน้อยปี
ละ 3 โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1. การจัดงานแข่งขันกีฬา
ภายในพืน้ที ่
2. ประชาชนมสีุขภาพแข็งแรง 

ปีละ 3 
โครงการ 

กองการศึกษาฯ  

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดํารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ดํารงความสมบรูณแ์ละ
ยั่งยืน 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ดํารงความสมบรูณ์
และยั่งยนื 

เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความยั่งยนืและได้รับ
การอนุรักษ์ฟืน้ฟ ู
 

1. ทรพัยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับ
การพัฒนา 
อนุรักษ์ฟืน้ฟู
อย่างต่อเนื่อง 
2. ขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย
ในชุมชน มลพิษ
ท า ง อ า ก า ศ
ต ล อ ด จ น ก า ร
รั ก ษ า ค ว า ม
สะอาดของชุมชน
มี ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการอย่างถูก
วิ ธี ไ ม่ ทํ า ล า ย
สิ่งแวดล้อม 

4 8 12 16 ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย
ในชุมชน มลพิษทาง
อากาศตลอดจนการ
รักษาความสะอาด 
ความเป็นระเบยีบ
เรยีบร้อยของชุมชน
และท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ 
1. ทุกหมู่บ้านมีการบริหาร
จัดการขยะที่ถูกวิธีทั้งการ
จัดเก็บและการทําลาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ปรมิาณขยะในชมุชนลดลง
ร้อยละ 20 
 

ปีละ 4 
โครงการ 

สํานักงานปลัด  

 
 



 

 

 
ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสขุ 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการการบริหารงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมหาวันให้
มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้และ
ส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการทํางาน
ในทุกภาคส่วน 

 

1. มีการ
บริหารงาน
ภายใต้กฎหมาย 
มติคณะรัฐมนตรี 
ระเบยีบ 
ตลอดจนหนังสือ
สั่งการต่างๆ 
อย่างเคร่งครัด 
2. มีการ
ประสานงานแบบ
มีส่วนร่วมทั้ง
ภายในและ
ภายนอกองค์กร
ในทุกระดับ 
 

6 12 18 24 ส่งเสริมประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค สิทธิ
เสรภีาพของประชาชน 
และการมีส่วนรว่มใน
การพัฒนาท้องถิ่น
  

เชิงปริมาณ 
1. กิจกรรมด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค
และสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิน่ที่
ดําเนินการหรือให้การสนับสนนุ 
เชิงคุณภาพ 
1.ประชาชนมคีวามรู้แลสนใจ
ในการส่งเสริมประชาธิปไตย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

ปีละ 6 
โครงการ 

สํานักงานปลัด  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสขุ 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการการบริหารงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมหาวันให้
มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้และ
ส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการทํางาน
ในทุกภาคส่วน 

 

1. มีการ
บริหารงาน
ภายใต้กฎหมาย 
มติคณะรัฐมนตรี 
ระเบยีบ 
ตลอดจนหนังสือ
สั่งการต่างๆ 
อย่างเคร่งครัด 
2. มีการ
ประสานงานแบบ
มีส่วนร่วมทั้ง
ภายในและ
ภายนอกองค์กร
ในทุกระดับ 
 

15 30 45 30 เพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านการคลัง 
วิธีการงบประมาณ 
การบริหารงานบคุคล 
ให้มีประสทิธิภาพ 
โปร่งใส ทันสมัย และ
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ทั้งนี้เพื่อการแก้ไข
ปัญหาของประชาชน
และการให้การบริการ
ที่มีประสทิธิภาพ
  

เชิงปริมาณ 
บุคลกรได้รับการพัฒนาทักษะ
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 20 ของการลดจํานวน
การผิดพลาดในการปฏบิัติงาน 

ปีละ 15 
โครงการ 

สํานักงานปลัด กองคลัง 
กองช่าง 
กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 



 

 

 
ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสขุ 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการการบริหารงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมหาวันให้
มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้และ
ส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการทํางาน
ในทุกภาคส่วน 

 

1. มีการ
บริหารงาน
ภายใต้กฎหมาย 
มติคณะรัฐมนตรี 
ระเบยีบ 
ตลอดจนหนังสือ
สั่งการต่างๆ 
อย่างเคร่งครัด 
2. มีการ
ประสานงานแบบ
มีส่วนร่วมทั้ง
ภายในและ
ภายนอกองค์กร
ในทุกระดับ 
 

8 16 24 32 พัฒนาปรับปรุง
เครื่องมือ เครื่องใช้และ
เทคโนโลยี ตลอดจน
การพัฒนาระบบจัดหา
รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ 
1. มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีสามารถใช้งานได้ตาม 
ปกต ิ
2. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพื่อเพิ่มประ สิทธิภาพการ
จัดหารายได ้
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ80 เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงานมีพร้อมสําหรับ
ปฏิบัติ 

ปีละ 8 
โครงการ 

สํานักงานปลัด กองคลัง 
กองช่าง 
กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
 
 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

 
ที่ 
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

1 ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ ที่
จําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง 

2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สํานักงานปลัด 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักงานปลัด 
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา

ด้านการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
คุณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ สั ง ค ม
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข 
 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สํานักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ สํานักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

สํานักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้ดํารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักงานปลัด 

  

วิสัย
ทัศน์ 
วิสัย
ทัศน์ 

อง
ค์ก

าร
บร

ิหา
รส

่วน
ตํา

บล
ดง

มห
าวั

น 

การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ีไปสูก่ารปฏบิตัิ 
 



 

 

 
ที่ 
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

6 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 
 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด, 
กองคลัง 

 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

สํานักงานปลัด 

ด้านการดําเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง สํานักงานปลัด 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 4 ส้านัก/กอง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัย
ทัศน์ 

อง
ค์ก

าร
บร

ิหา
รส

่วน
ตํา

บล
ดง

มห
าวั

น 



 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1                     
1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

39 15,903,560 29 15,406,000 23 14,546,000 17 13,486,000 108 59,341,560 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

36 19,590,000 51 21,336,000 29 18,019,550 29 17,079,700 145 76,025,250 

รวม 75 35,493,560 80 36,742,000 52 32,565,550 46 30,565,700 253 135,366,810 
ยุทธศาสตร์ที่ 2           
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

3 562,000 2 400,000 1 200,000 1 200,000 7 1,362,000 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

3 90,000 4 110,000 3 90,000 3 90,000 13 380,000 

แผนงานการเกษตร 3 75,000 3 100,000 3 90,000 2 70,000 11 335,000 
รวม 9 727,000 9 610,000 7 380,000 6 360,000 31 2,077,000 

  

วิสัย
ทัศน์ 



 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3           
แผนงานการศึกษา 26 50,000 7 70,000 26 50,000 25 30,000 84 200,000 
แผนงานการศึกษา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

2 30,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 60,000 

รวม 28 80,000 8 80,000 27 60,000 26 40,000 89 260,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4           
แผนงานรกัษาความสงบ
ภายใน 

7 170,000 7 150,000 7 140,000 7 140,000 28 600,000 

แผนงานการศึกษา 11 3,236,800 11 3,243,000 11 3,249,500 11 3,256,000 44 12,985,300 
แผนงานสาธารณสุข 7 190,000 8 210,000 7 190,000 7 190,000 29 780,000 
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

6 270,000 6 270,000 6 270,000 6 270,000 24 1,080,000 

แผนงานศาสนาและ
นันทนาการ 

6 385,000 5 365,000 5 365,000 5 365,000 21 1,480,000 

รวม 38 4,271,800 38 4,258,000 37 4,234,500 37 4,241,000 150 17,005,300 
  



 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5           
แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000 
แผนงานรกัษาความสงบ
ภายใน 

2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 8 160,000 

รวม 3 70,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 12 280,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 6           
แผนงานบริหารงานทั่วไป 64 11,420,120 64 11,369,120 64 11,568,120 64 11,772,120 256 46,129,480 
แผนงานรกัษาความสงบ
ภายใน 

1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 4 40,000 

แผนงานการศึกษา 22 2,440,000 22 2,456,000 22 2,471,000 22 2,486,000 88 9,853,000 

แผนงานเคหะและชุมชน 20 2,156,000 20 2,189,500 20 2,231,000 20 2,255,500 80 8,832,000 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

4 90,000 3 60,000 4 90,000 3 60,000 14 300,000 

แผนงานงบกลาง 9 10,772,700 9 10,998,000 9 11,193,000 9 11,418,000 36 44,381,700 

รวม 120 26,888,820 119 27,082,620 120 27,563,120 119 28,001,620 478 109,536,180 
รวมทั้งหมด 273 67,531,180 257 68,842,620 246 64,873,170 237 63,278,320 1013 264,525,290 

 
 
 
 



 

 

 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 
(ชื่อ อปท.)องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตตําบลดงมหาวัน 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล
และปรับปรุงภูมิทัศน์
สองข้างทางถนนสาย
หลักในเขตตําบล 

พื้นที่อบต.ดงมหาวัน       30,000        30,000        30,000        30,000  การปรับต่าง
ภูมิทัศน์ใน
เขต อบต. 

ภูมิทัศน์
ภายในพื้นที่
อบต.ดงมหา
วันได้รับการ
ปรับปรุงให้
สวยงาม 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (KPI) จะได้รับ 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

2 เงินเดือนฝุายการเมือง เพื่อจ่ายเงินเดือน
ให้กับฝุายการเมืองที่
ปฏิบัติหน้าที่ 

คณะผู้บริหาร จํานวน 4 
คน และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 22 คน 

2,743,920 2,743,920 2,743,920 2,743,920 การจ่าย
เงินเดือนแก่
ฝุายการเมือง 

มีการจ่ายเงิน
ตอบแทน
ให้กับผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ฝุาย
การเมือง 

สํานักงาน
ปลัด 

3 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเงินเดือน
ให้กับพนักงาน 
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ 

พนักงานส่วนตําบล
สํานักงานปลัด 

2,600,000 2,700,000 2,800,000 2,900,000 การจ่าย
เงินเดือนแก่
พนักงาน 

การจ่ายเงิน
ตอบแทน
ให้กับผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ฝุาย
ประจํา 

สํานักงาน
ปลัด 

4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนราย
เดือนนอกเหนือจาก
เงินเดือนให้กับ
ตําแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่ง 

การจ่ายเงินเพิ่มให้กับ
ปลัดอบต. 

70,000 70,000 70,000 70,000 การจ่ายเงิน
เพิ่มให้กับ
ปลัด.อบต. 

มีการจ่ายเงิน
เพิ่มให้กับ
ปลัดอบต. 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

5 เงินประจําตําแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจําตําแหน่ง
พนักงานส่วนตําบล 

การจ่ายเงินประจํา
ตําแหน่ง ปลัด,รองปลัด,
หัวหน้าสํานักปลัด 

151,200 151,200 151,200 151,200 การจ่ายเงิน
ประจํา
ตําแหน่ง 
ปลัด รอง
ปลัดฯ หัว
หน้าสป. 

มีการจ่ายเงิน
ประจํา
ตําแหน่ง 
ปลัด,รองปลัด
,หัวหน้าสํานัก
ปลัด 

สํานักงาน
ปลัด 

6 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนและเงิน
เพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป
สํานักงานปลัด 

500,000 500,000 500,000 500,000 การจ่าย
ค่าตอบแทน
แก่พนักงาน 

มีการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

สํานักงาน
ปลัด 

7 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
เพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ,พนักงาน
จ้างทั่วไป 

พนักงานจ้างภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป
สํานักงานปลัด 

100,000 100,000 100,000 100,000 การจ่ายเงิน
เพื่มต่าง ๆ 
ให้แก่
พนักงาน 

มีการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

8 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
,ค่าตอบแทนกรณี
พิเศษ 

พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างสังกัด
สํานักงานปลัด 

330,000 330,000 330,000 330,000 การจ่าย
ค่าตอบแทน
แก่พนักงาน 

มีการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติ
ราชการอัน
เป็นประ 
โยชน์แก่
องค์กร
ปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 

9 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านค่าเช่าซ้ือ หรือ
ค่าผ่อนชําระเงินกู้
เพื่อชําระราคาบ้าน 

พนักงานส่วนตําบล 
สังกัดสํานักงานปลัด
อบต. 

130,000 130,000 130,000 130,000 การช่วยเหลือ
ค่าเช่าบ้านแก่
พนักงาน 

มีการจ่ายค่า
เช่าบ้านค่า
เช่าซ้ือหรือค่า
ผ่อนชําระ
เงินกู้เพื่อ
ชําระราคา
บ้าน 

สํานักงาน
ปลัด 

10 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
ช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

พนักงานส่วนตําบล
สังกัดสํานักงานปลัด
อบต 

20,000 20,000 20,000 20,000 การช่วยเหลือ
ค่าศึกษาบุตร
แก่พนักงาน 

มีการ
ช่วยเหลือ
การศึกษา
บุตร 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

11 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

เพื่อจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
และค่าจ้างเหมา
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการของสํานักงาน
งานปลัด อบต. 

300,000 300,000 300,000 300,000 การได้บริการ
ต่าง ๆ ทั้ง
การจ้างเหมา 

มีการจ่าย
ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ และ
ค่าจ้างเหมา
บริการ 

สํานักงาน
ปลัด 

12 ค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล 

เพื่อจ่ายค่ารับรอง
ต้อนรับคณะบุคคล 

คณะบุคคลที่มาตรวจ
เยี่ยมอบต. 

20,000 20,000 20,000 20,000 การรับรอง
คณะบุคคล 

มีการจัด
รับรอง
ต้อนรับคณะ
บุคคลที่มา
ตรวจเยี่ยม
อบต. 

สํานักงาน
ปลัด 

13 ค่ารับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ 

ค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการ
หรือ
คณะอนุกรรมการ 

สมาชิกสภาอบต. 
ผู้เข้าร่วมประชุมสภา
บอต 

30,000 30,000 30,000 30,000 การรับรอง
สมาชิกสภา
และผู้เข้าร่วม
ประชุม 

มีการจัด
รับรองในการ
ประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือ
คณะ 
กรรมการหรือ
คณะ 
อนุกรรมการ 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

14 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี 
รัฐพิธี และวันสําคัญต่างๆ 

เพื่อจ่ายในการจัด
กิจกรรม และจัดซ้ือ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ฯลฯในการ
ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนหรืออํานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมา
ร่วมงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธีต่างๆ 

การจัดกิจกรรมในวัน
สําคัญต่าง ๆ 

10,000 10,000 10,000 10,000 มีการจัด
กิจกรรมใน
วันสําคัญ 

มีการจัดงาน
พิธี รัฐพิธี 
และวันสําคัญ
ต่างๆ 

สํานักงาน
ปลัด 

15 ค่าสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทนกรณี
เจ้าหน้าที่อบต.
กระทําความผิดตาม
ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ละ
พ.ร.บ.ความรับผิด
ทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่พ.ศ. 
2539  

พนักงานส่วนตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 พนักงานส่วน
ตําบล 

มีการจัดงาน
พิธี รัฐพิธี 
และวันสําคัญ
ต่างๆ 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

16 โครงการ อบต.ดงมหาวัน
สัญจร 

เพื่อรับฟังปัญหา
บริการประชาชน
นอกสถานที่ และ
อบรมให้ความรู้ด้าน
ต่างๆ 

ประชาชนในพื้นที่ 11 
หมู่บ้าน บ้านละ 60 คน 

52,000 52,000 52,000 52,000 บ้านละ 60 
คน 11 
หมู่บ้าน 

มีการรับฟัง
ปัญหาบริการ
ประชาชน
นอกสถานที่ 
และอบรมให้
ความรู้ด้าน
ต่างๆ 

สํานักงาน
ปลัด 

17 โครงการจัดทํารายงานผล
การปฏิบัติงานเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อจัดทํารายงานผล
การดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดง
มหาวัน 

จัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารจํานวน 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชน
สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
ทางอบต. 

สํานักงาน
ปลัด 

18 โครงการพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานและมาตรฐาน
คุณธรรม 

เพื่อพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานและ
ส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
แก่บุคลากรท้องถิ่น 

ให้แก่คณะผู้บริหาร 
พนักงาน พนักงานจ้าง 
และสมาชิกสภา อบต. 

30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากร
ท้องถิ่น 

บุคลากร
สามารถนํา
หลักคุณธรรม
จริยธรรมมา
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

19 การเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ 
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ
ในการเดินทางไป
ราชการใน
ราชอาณาจักร 

พนักงานส่วนตําบล/ 
ลูกจ้าง/ผู้บริหาร/ผู้ช่วย
ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา
อบต.และสมาชิก
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

200,000 200,000 200,000 200,000 บุคลากร
ท้องถิ่น 

มีการจ่ายค่า
เดินทางไป
ราชการตาม
ระเบียบ 

สํานักงาน
ปลัด 

20 การฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อฝึกอบรมและ
สัมมนาตามโครงการ
ร่วมมือทางวิชาการ
ในการดําเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมหาวัน
ตามหลักสูตร 

ผู้บริหารท้องถิ่น, 
เลขานุการนายกฯ , 
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตําบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากร
ท้องถิ่น 

มีการเบิกค่า
ฝึกอบรม
สัมมนาตาม
ระเบียบ 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

21 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พาน
พุ่ม และพวงมาลาสําหรับ
พระราชพิธีรัฐพิธี 

เพื่อจัดหาพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา
สําหรับพิธีวันสําคัญ
ต่างๆตามวาระและ
โอกาสที่จําเป็นและ
เหมาะสม 

พวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
พานพุ่ม และพวงมาลา 

3,000 3,000 3,000 3,000 การจัดหา
ดอกไม้,ช่อ
ดอกไม้ ตาม
โอกาส 

มีการจัดหา
พวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ พาน
พุ่ม และพวง
มาลา 

สํานักงาน
ปลัด 

22 ลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนที่
พนักงานส่วนตําบล
สมาชิกสภาฯในการ
ฝึกอบรม และ
สัมมนาประชุม ดู
งานฯ 

ให้แก่คณะผู้บริหาร 
พนักงาน พนักงานจ้าง
สํานักงานปลัด, และ
สมาชิกสภาอบต. 

200,000 200,000 200,000 200,000 บุคลากร
ท้องถิ่น 

มีการเบิกค่า
ลงเบียนตาม
ระเบียบ 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

23 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพสมาชิกสภา 
อบต. คณะผู้บริหารพนักงาน
ฯ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

เพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงงาน 

สมาชิกสภา อบต. คณะ
ผู้บริหาร พนักงานฯและ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากร
ท้องถิ่น 

ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้
ความสามารถ
ประสบการณ์ 
ทักษะ และ
ความชํานาญ
โดยมีการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
และนํามา
ประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนา
ตําบลดงมหา
วัน 

สํานักงาน
ปลัด 

24 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติกรณีเป็น
การจ้างเหมาซ่ึงมีทั้ง
สิ่งของและค่าแรง 

การบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ของอบต.ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ
สํานักงานปลัด. 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ทรัพย์สินที่
พร้อมใช้งาน 

มีการซ่อม
บํารุงรักษา
ทรัพย์สิน
พร้อมใช้งาน 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

25 ค่าไฟฟูา เพื่อจ่ายค่าไฟฟูาที่ใช้
ประจําอาคารที่ทํา
การหรืออาคาร
สถานที่ 

ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมหาวัน 

250,000 250,000 250,000 250,000 การชําระค่า
ไฟในความ
ดูแลของ
อบต. 

มีไฟฟูา
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

26 ค่านํ้าประปาค่านํ้าบาดาล เพื่อจ่ายนํ้าประปาค่า
นํ้าบาดาลที่ใช้ประจํา
อาคารที่ทําการหรือ
อาคารสถานที่ 

ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมหาวัน 

15,000 15,000 15,000 15,000 การชําระค่า
นํ้าในความ
ดูแลของ
อบต. 

มีค่า
นํ้าประปาค่า
นํ้าบาดาล
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

27 ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายค่าบริการ
โทรศัพท์ที่ใช้งานของ
อบต.ดงมหาวัน 

ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมหาวัน 

20,000 20,000 20,000 20,000 การชําระค่า
โทรศัพท์ใน
ความดูแล 

มีโทรศัพท์
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลดั 

28 ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายค่าบริการ
ไปรษณีย์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของอบต.
ดงมหาวัน 

ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมหาวัน 

20,000 20,000 20,000 20,000 การชําระ
ค่าบริการ
ไปรษณีย์ที่
ติดต่อในงาน 

มีการใช้
บริการทาง
ไปรษณีย์
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

29 ค่าบริการการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

เพื่อบริการการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคมที่ใช้งาน
ของอบต.ดงมหาวัน 

ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมหาวัน 

25,000 25,000 25,000 25,000 การชําระ
ค่าบริการ
สื่อสารใน
ความดูแล 

มีบริการการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

30 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ในความดูแล
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมหาวัน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ครุภัณฑ์ที่
พร้อม
ปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์ที่
พร้อมจะใช้
งาน 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

31 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ 

เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัย
ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆซ่ึง
มิใช่การจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี 

      12,000        12,000        12,000        12,000  การจ้างที่
ปรึกษาวิจัย 
1 ครั้ง/ป ี

มีการจ้างที่
ปรึกษาเพื่อ
วิจัยและ
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ของอบต. 

สํานักงาน
ปลัด 

32 โครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพสถานที่กลาง
สําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอําเภอเวียงเชียงรุ้ง 

เพื่อให้ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือการ
จ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอมีความ
โปร่งใสเชื่อถือได้
และเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารอําเภอ
เวียงเชียงรุ้ง 

               -                   -                   -          40,000  ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
อําเภอเวียง
เชียงรุ้ง 1 
แห่ง 

มีการจ้าง
เหมาบุคคล 
ภายนอกเพื่อ
ช่วยเหลือใน
การ
ดําเนินงาน
และ
อํานวยการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
ตลอดจนการ
รักษาความ
สะอาด 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

33 การเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ประชาสัมพันธ์การจัดการ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
กรณีครบวาระ ยุบ
สภากรณีแทน
ตําแหน่งที่ว่างและ
กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่และ
กรณีอ่ืนๆอีกทั้งการ
ประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์เก่ียวกับการ
เลือกตั้ง 

จัดการเลือกตั้ง
กรณีครบวาระ 
ยุบสภากรณีแทน
ตําแหน่งที่ว่างและ
กรณี
คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้
มีการ 

    300,000        50,000        50,000        50,000  เลือกตั้งตาม
กฎหมาย 

มีการจัดการ
เลือกตั้งตาม
ระเบียบ
กฎหมาย 

สํานักงาน
ปลัด 

34 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเงินเดือน
ให้กับพนักงาน 
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ 

พนักงานส่วน
ตําบลสังกัดกอง
คลัง 

 1,200,000   1,250,000   1,300,000   1,350,000  พนักงาน
ส่วนตําบล 

การจ่ายเงิน
ตอบแทน
ให้กับผู้
ปฏิบัติหน้าที่
ฝุายประจํา 

กองคลัง 

35 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน พื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
เพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวของ
พนักงานส่วนตําบล 

พนักงานส่วน
ตําบลสังกัดกอง
คลัง 

      20,000        15,000        10,000          5,000  พนักงาน
ส่วนตําบล 

มีการจ่ายเงิน
เพิ่มให้กับ
ปลัดอบต. 

กองคลัง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

36 เงินประจําตําแหน่ง เพื่อจ่ายเงินประจํา
ตําแหน่งพนักงาน
ส่วนตําบล 

การจ่ายเงินประจํา
ตําแหน่ง ตําแหน่ง
ผอ.กองคลัง 

      42,000        42,000        42,000        42,000  เงินประจํา
ตําแหน่ง ผอ.
กองคลัง 1 
ตําแหน่ง 

มีการจ่ายเงิน
ประจํา
ตําแหน่ง 
ตําแหน่งผอ.
กองคลัง 

กองคลัง 

37 ค่าจ้างลูกจ้างประจํา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจําพร้อม
ทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในตําแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่ง 
นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

    260,000      280,000      300,000      320,000  ลูกจ้างประ
จํา 1 คน 

มีการจ่าย
ลูกจ้างประ
จําพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุง
ค่าจ้างที่
ปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่ง 

กองคลัง 

38 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนและเงิน
เพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวให้แก่
พนักงานจ้าง 

พนักงานจ้าง
ภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไปกองคลัง 

    350,000      375,000      400,000      425,000  พนักงานกอง
คลัง 

มีการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

กองคลัง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

39 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
เพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวพนักงาน
จ้างตามภารกิจ,
พนักงานจ้างทั่วไป 

พนักงานจ้าง
ภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไปกองคลัง 

      15,000        15,000        15,000        15,000  พนักงานกอง
คลัง 

มีการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

กองคลัง 

40 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
,ค่าตอบแทนกรณี
พิเศษ 

พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง
สังกัดกองคลัง 

    150,000      150,000      150,000      150,000  พนักงานกอง
คลัง 

มีการจ่าย
ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติ
ราชการอัน
เป็นประ 
โยชน์แก่
องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

กองคลัง 

41 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านค่าเช่าซ้ือ หรือ
ค่าผ่อนชําระเงินกู้
เพื่อชําระราคาบ้าน 

พนักงานส่วนตําบล 
สังกัดกองคลัง 

      60,000        62,000        64,000        66,000  เงินช่วยเหลือ
ค่าเช่าบ้าน
พนักงาน 

มีการจ่ายค่า
เช่าบ้านค่า
เช่าซ้ือหรือ
ค่าผ่อนชําระ
เงินกู้เพื่อ
ชําระราคา
บ้าน 

กองคลัง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

42 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
ช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

พนักงานส่วนตําบล
สังกัดกองคลัง 

      30,000        32,000        34,000        36,000  เงินช่วยเหลือ
การศึกษา
บุตร
พนักงาน 

มีการ
ช่วยเหลือ
การศึกษา
บุตร. 

กองคลัง 

43 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

เพื่อจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
และค่าจ้างเหมา
บริการที่มีความ
จําเป็น 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการของ
กองคลัง 

      10,000        10,000        10,000        10,000  บริการต่าง ๆ มีการจ่าย
ค่าธรรมเนีย
มต่าง ๆ และ
ค่าจ้างเหมา
บริการ 

กองคลัง 

44 ลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนที่
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง 

พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง สังกัด
กองคลัง 

      70,000        70,000        70,000        70,000  พนักงานกอง
คลัง 

มีการจ่าย
ค่าลงทะเบีย
นที่พนักงาน
ส่วนตําบล 
ลูกจ้างประ
จําและ
พนักงานจ้าง 

กองคลัง 

45 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตาม
โครงการ 

พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง สังกัด
กองคลัง 

      35,000        35,000        35,000        35,000  พนักงานกอง
คลัง 

มีการพัฒนา
บุคลากรโดย
การฝึกอบรม 

กองคลัง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน



 

 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

46 โครงการให้บริการรับชําระ
ภาษีนอกสถานที่และ
วันหยุดราชการ 

เพื่อบริการ
ประชาชนในการ
ชําระภาษีให้กับ
อบต. 

ประชาชนในพื้นที่ที่
ต้องชําระภาษี 

      10,000        10,000        10,000        10,000  เก็บภาษีได้
เพื่มขึ้น 

มีการพัฒนา
บุคลากรโดย
การฝึกอบรม 

กองคลัง 

47 การเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ 
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ
ในการเดินทางไป
ราชการใน
ราชอาณาจักร 

พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง สังกัด
กองคลัง 

      60,000        65,000        70,000        75,000  พนักงานกอง
คลัง 

มีการจ่ายค่า
เดินทางไป
ราชการตาม
ระเบียบ 

กองคลัง 

48 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีของอบต. 

ข้อมูลแผนที่ภาษี
เป็นปัจจุบัน 

      50,000        50,000        50,000        50,000  ข้อมูลแผนที่
ภาษี 

มีการจัดเก็บ
รายได้
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

49 โครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับภาษีท้องถิ่น 

เพื่อให้ความรู้
เก่ียวกับภาษีท้องถิ่น 
ให้กับผู้เสียภาษี 

140 คน       20,000        20,000        20,000        20,000  140 คน มีการจัดเก็บ
รายได้
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

50 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติกรณีเป็น
การจ้างเหมาซ่ึงมีทั้ง
สิ่งของและค่าแรง 

การบํารุงรักษา
ทรัพย์สินของอบต.
ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกอง
คลัง 

      20,000        20,000        20,000        20,000  ร้อยละของ
ทรัพย์สินที่
พร้อมใช้งาน 

มีการซ่อม
บํารุงรักษา
ทรัพย์สิน
พร้อมใช้งาน 

กองคลัง 

51 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างสังกัด
กองคลัง 

      10,000        10,000        10,000        10,000  พนักงานกอง
คลัง 

มีการจ่าย
ค่าเงินตอบ
แทนการ
ปฏิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการ 

กองคลัง 

52 วัสดุสํานักงาน เพื่อจัดหาวัสดุ
สํานักงานสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซ้ือวัสดุต่างๆ
เพื่อใช้ในสํานักงาน
เช่นกระดาษ,  
ปากกา , ดินสอ , 
แฟูม ,ยามลบ ฯลฯ 

      70,000        70,000        70,000        70,000  การจัดหา
วัสดุ
สํานักงาน
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุ
สํานักงาน
สําหรับ
พร้อม
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

53 วัสดุสํานักงาน เพื่อจัดหาวัสดุ
สํานักงานสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซ้ือวัสดุต่างๆ
เพื่อใช้ในสํานักงาน
เช่นกระดาษ,  
ปากกา , ดินสอ , 
แฟูม ,ยามลบ ฯลฯ 

      70,000        70,000        70,000        70,000  การจัดหา
วัสดุ
สํานักงาน
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุ
สํานักงาน
สําหรับ
พร้อม
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

54 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ เพื่อจัดหาวัสดุไฟฟูา
และวิทยุสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟูา
และวิทยุ เช่น ฟิวส์ 
เข็มขัดรัดสายไฟ
เทปพันสายไฟฟูา 
สายไฟฟูา ปลั๊ก
ไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา 
และอ่ืนๆ ฯลฯ 

      35,000        35,000        35,000        35,000  การจัดหา
วัสดุไฟฟูา
และวิทยุ
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุไฟฟูา
และวิทยุ
สําหรับ
พร้อม
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

55 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดหาวัสดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่งสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซ้ือสิ่งของ
ต่างๆ เช่น 
แบตเตอร์รี่ ยาง
นอก ยางใน หัว
เทียนกระจกมอง
ข้าง กันชนรถยนต์ 
ไขควง แม่แรง 
ฯลฯ 

      40,000        40,000        40,000        40,000  การจัดหา
วัสดุ
ยานพาหนะ
และขนส่ง
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุ
ยานพาหนะ
และขนส่ง
สําหรับ
พร้อม
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

56 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

ค่าวัสดุนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น นํ้ามัน
เบนซิน,นํ้ามันดีเซล
นํ้ามันหล่อลื่นที่ใช้
สําหรับ
รถจักรยานยนต์, 
รถยนต์, เครื่อง
กําเนิดไฟฟูา, 
เครื่องตัดหญ้าของ
อบต.และครุภัณฑ์
อ่ืนๆ ฯลฯ 

    150,000      150,000      150,000      150,000  การจัดหา
วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุ
เชื้อเพลิง
และหล่อลื่น
สําหรับ
พร้อม
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

57 วัสดุการเกษตร วัสดุการเกษตร
สําหรับปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซ้ือวัสดุ
การเกษตร เช่น 
พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์
ปีกและสัตว์นํ้าปุ๋ย 
นํ้ายาเคมี กระถาง
ต้นไม้ ถุงเพาะชํา 
ดิน มีด จอบ เสียม
อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธ์ุพืชฯลฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 การจัดหา
วัสดุ
การเกษตร
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุ
การเกษตร
สําหรับ
พร้อม
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

58 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดหาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่
สําหรับปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
แถบบันทึกเสียง
หรือภาพเมมโมรี่
การ์ด พู่กันและสี
กระดาษเขียน 
โปสเตอร์ ฯลฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 การจัดหา
วัสดุโฆษณา
และเผยแพร่
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุไฟฟูา
สําหรับ
พร้อม
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดหาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่
สําหรับปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
แถบบันทึกเสียง
หรือภาพเมมโมรี่
การ์ด พู่กันและสี
กระดาษเขียน 
โปสเตอร์ ฯลฯ 

1,000 1,000 1,000 1,000 การจัดหา
วัสดุโฆษณา
และเผยแพร่
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุ
โฆษณาและ
เผยแพร่
สําหรับ
พร้อม
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

60 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร์สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น 
หมึกพิมพ์ ผ้าหมึก
พิมพ์ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผ่น
ซีดี แผ่นดีวีดี แผ่น
กรองแสงกระดาษ
ต่อเน่ือง สายเคเบิล 
แผงแปูนอักขระ 
เมนบอร์ด เมมโมรี่
ซิป เมาส์เครื่อง
กระจายสัญญาณ 
แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ 

      50,000        50,000        50,000        50,000  การจัดหา
วัสดุ
คอมพิวเตอร์
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุ
คอมพิวเตอร์
สําหรับ
พร้อม
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

61 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร์สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น 
หมึกพิมพ์ ผ้าหมึก
พิมพ์ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผ่น
ซีดี แผ่นดีวีดี แผ่น
กรองแสงกระดาษ
ต่อเน่ือง สายเคเบิล 
แผงแปูนอักขระ 
เมนบอร์ด เมมโมรี่
ซิป เมาส์เครื่อง
กระจายสัญญาณ 
แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ 

      30,000        30,000        30,000        30,000  การจัดหา
วัสดุ
คอมพิวเตอร์
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุไฟฟูา
สําหรับ
พร้อม
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

62 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร์สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น 
หมึกพิมพ์ ผ้าหมึก
พิมพ์ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผ่น
ซีดี แผ่นดีวีดี แผ่น
กรองแสงกระดาษ
ต่อเน่ือง สายเคเบิล 
แผงแปูนอักขระ 
เมนบอร์ด เมมโมรี่
ซิป เมาส์เครื่อง
กระจายสัญญาณ 
แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ 

      30,000        30,000        30,000        30,000  การจัดหา
วัสดุ
คอมพิวเตอร์
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุ
คอมพิวเตอร์
สําหรับ
พร้อม
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

63 วัสดุอ่ืน เพื่อจัดหาวัสดุอ่ืน
สําหรับปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซ้ือวัสดุต่างๆ
เช่นมิเตอร์ ฯลฯ ที่
ไม่เข้าลักษณะและ
ประเภทตาม
ระเบียบวิธีการ
งบประมาณ ฯ 

      15,000        15,000        15,000        15,000  การจัดหา
วัสดุอ่ืน
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุอ่ืนๆที
จําเป็น
สําหรับ
พร้อม
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

64 วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจัดหาวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

จัดซ้ือสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ เช่น 
ถังนํ้า จานชาม 
ช้อน แก้วนํ้า
กระดาษชําระ 
นํ้ายาทําความ
สะอาด แปรงชนิด
ต่างๆ ไม้กวาด สบู่ 
นํ้ายาดับกลิ่น 
ผงซักฟอกอ่ืนๆ 

      30,000        30,000        30,000        30,000  การจัดหา
วัสดุงานบ้าน
งานครัว
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุงาน
บ้านงานครัว
สําหรับ
พร้อม
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

65 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างสังกัด
สํานักงานปลัด
อบต. 

      10,000        10,000        10,000        10,000  ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

มีการจ่าย
ค่าเงินตอบ
แทนการ
ปฏิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการ 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 
(ชื่อ อปท.)องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
 1.1 แผนงานรักษาความสงบ  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

1 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
เตือนและกระจกโค้งนูน
บริเวณจุดเสี่ยง 

เพื่อจ่าย
เป็น  ค่าใช้จ่ายใน
โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟเตือน  

พื้นที่จุดเสี่ยงในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 11 
หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1จุดที่ 
1 จุดหน้าตลาด
ชุมชนจุดที่ 2 สี่แยก
บ้านนายสมานกิติ 
หมู่ที่ 2 จํานวน 2 
จุด หมู่ที่ 3 1 จุดม.9 
จํานวน 4 จุด) 

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

มีการติดตั้ง
ปูายเตือน
อันตรายใน
การจราจร 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

2 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุท้องถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ 

เพื่อจัดตั้งจุดบริการ 
และเพื่อปูองกันการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ตั้งจุดบริการจํานวน 
1 จุด 

      30,000        30,000        30,000        30,000  การตั้งจุด
บริการ 1 
จุด 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสัญจร 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยต่าง ๆให้กับ
ประชาชน 

อปพร. พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ อบต.ดง
มหาวันและ
ประชาชน (ผู้เข้า
อบรม 50 คน) 

      10,000        10,000        10,000        10,000  ผู้เข้าอบรม 
50 คน 

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ใน
การปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลดงมหาวัน
มีความรู้ในการ
ดับเพลิง 

ตัวแทนหมู่บ้านเข้า
อบรม จํานวน 30 
คน 

      10,000        10,000        10,000        10,000  ผู้เข้าอบรม 
30 คน 

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ใน
การดับเพลิง
เบื้องต้น 

สํานักงาน
ปลัด 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 

เพื่อให้ อปพร.มี
ความรู้ ความชํานาญ
ในการใช้อุปกรณ์ต่าง 
ๆในการปฏิบัติงาน
ด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
และช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

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

อปพร.ตําบล
ดงมหาวันมี
การพัฒนา
ศักยภาพใน
การ
ปฏิบัติงานที่
ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

6 โครงการอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุา 

เพื่ออบรมอาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุา 

อาสาสมัครปูองกันไฟ
ปุา 40 คน 

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

มีการอบรม
อาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุา 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

7 โครงการจัดทําแนวปูองกันไฟ
ปุา 

เพื่อดําเนินการจัด
กิจกรรมการจัดทํา
แนวปูองกันไฟปุา 

จัดทําแนวปูองกันไฟ
ปุาในเขตอบต.
จํานวน 7 แห่ง 

      30,000        30,000        30,000        30,000  การจัดแนว
ปูองกันภัย
ปุา 

มีการทําแนว
ปูองกันไฟปุา
ของหมู่บ้าน
และปูองกัน
การลุกลาม
เม่ือเกิดไฟ
ไหม้ปุา 

สํานักงาน
ปลัด 

8 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว 

เพื่อส่งเสริมการปลูก
ปุาเพื่อลดโลกร้อน
และเป็นการแสดงถึง
ความจงรักภักดิ์ดี 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ผู้นําชุมชน
และหน่วยงาน
ราชการร่วมกันปลูก
ต้นไม้ในเขตตําบล 

      10,000        10,000        10,000        10,000  ร้อยละของ
พื้นที่สีเขียว 

เป็นการ
ร่วมกันปลูก
ต้นไม่เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 

สํานักงาน
ปลัด 

9 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติกรณีเป็น
การจ้างเหมาซ่ึงมีทั้ง
สิ่งของและค่าแรง 

การบํารุงรักษา
ทรัพย์สินของอบต.ที่
อยู่ในความรับผิดชอบ
ของงานปูองกันฯ 

      10,000        10,000        10,000        10,000  ร้อยละของ
ทรัพย์สินที่
พร้อมใช้งาน 

มีการซ่อม
บํารุงรักษา
ทรัพย์สิน
พร้อมใช้งาน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 



 

 

 

 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 
(ชื่อ อปท.)องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

1.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนตําบลดงมหาวัน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชนตําบลดง
มหาวันให้มีคุณภาพ 

กลุ่มเด็กและ
เยาวชนตําบลดง
มหาวันเข้าร่วม
กิจกรรมจํานวน 40 
คน 

      30,000        30,000        30,000        30,000  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 40 
คน 

เด็กและเยาวชนมี
ศักยภาพในด้าน
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

2 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
อันเป็นประโยชน์แก่
เด็กและเยาวชนใน
เขตตําบล 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่และเด็กทุกคน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  3 แห่ง 

      50,000        50,000        50,000        50,000  เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็ก 

เด็กและเยาวชน
มีความคิด
สร้างสรรค์และมี
เวทีแสดงออก
ความสามารถ
ต่างๆ 

กองการศึกษา 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใชจ่้ายสนับสนุน
สถานศึกษา (จัดการเรียน
การสอน) 

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

สือ่การเรียนการ
สอนรายหัว 

142,800 143,000 143,500 144,000 สื่ออุปกรณ์ราย
หัวสําหรับเด็ก
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

มีการจัดหาสื่อ
การเรียนการ
สอนสําหรับเด็ก
นักเรียน 

กองการศึกษา 

4 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเงินเดือน
ให้กับพนักงาน
พนักงานจ้างที่
ปฏิบัติหน้าที่ 

พนักงานส่วนตําบล
กองการศึกษา 

 1,265,000   1,270,000   1,275,000   1,280,000  การจ่าย
เงินเดือน 

การจ่ายเงินตอบ
แทนให้กับผู้
ปฏิบัติหน้าที่ฝุาย
ประจํา 

กองการศึกษา 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ของชีพชั่วคราว 

พนักงานจ้างภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป
กองการศึกษา 

      48,000        50,000        52,000        54,000  การเพิ่มค่า
ครองชีพ
ชั่วคราว 

มีการจ่ายเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพ
ชั่วคราวให้กับ
พนักงานจ้าง 

กองการศึกษา 

6 เงินประจําตําแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจําตําแหน่ง
พนักงานส่วนตําบล 

การจ่ายเงินประจํา
ตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการกอง
การศึกษา 

      42,000        42,000        42,000        42,000  เงินประจํา
ตําแหน่ง
พนักงาน 

มีการจ่ายเงิน
ประจําตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการกอง
การศึกษา 

กองการศึกษา 

7 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนและเงิน
เพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป
กองการศึกษา 

365,000 368,000 370,000 372,000 ค่าตอบแทน
พนักงาน 

มีการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

กองการศึกษา 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

8 เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
เพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวพนักงาน
จ้างตามภารกิจ,
พนักงานจ้างทั่วไป 

พนักงานจ้างภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป
สํานักงานปลัด 

100,000 100,000 100,000 100,000 ค่าครองชีพ
พนักงาน 

มีการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

กองการศึกษา 

9 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
,ค่าตอบแทนกรณี
พิเศษ 

พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง
สังกัดกองการศึกษา 

150,000 150,000 150,000 150,000 ค่าตอบแทน
พนักงาน 

มีการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประ 
โยชน์แก่องค์กร
ปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

10 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างสังกัด
กองการศึกษา 

      10,000        10,000        10,000        10,000  ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน
นอกเวลา
พนักงาน 

มีการจ่ายค่าเงิน
ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

กองการศึกษา 

11 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านค่าเช่าซ้ือหรือ
ค่าผ่อนชําระเงินกู้
เพื่อชําระราคาบ้าน 

พนักงานส่วนตําบล 
สังกัดกองการศึกษา 

      60,000        65,000        70,000        75,000  ค่าเข่าบ้าน
พนักงาน 

มีการจ่ายค่าเช่า
บ้านค่าเช่าซ้ือ
หรือค่าผ่อนชําระ
เงินกู้เพื่อชําระ
ราคาบ้าน 

กองการศึกษา 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

12 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
ช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

พนักงานส่วนตําบล
สังกัดกองการศึกษา 

      10,000        10,000        10,000        10,000  การช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร
พนักงานกอง
การศึกษา 

มีการช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

กองการศึกษา 

13 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

เพื่อจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
และค่าจ้างเหมา
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซ่ึงบริการของกอง
การศึกษา 

120,000 120,000 120,000 120,000 การจ่าย
ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ 

มีการจ่าย
ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ และ
ค่าจ้างเหมา
บริการ 

กองการศึกษา 

14 การเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ 
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ
ในการเดินทางไป
ราชการใน
ราชอาณาจักร 

พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง
สังกัดกองการศึกษา 

      30,000        30,000        30,000        30,000  การจ่ายค่าเบี้ยง
เลี้ยงเดินทาง 

มีการจ่ายค่า
เดินทางไป
ราชการตาม
ระเบียบ 

กองการศึกษา 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

15 การฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อฝึกอบรมและ
สัมมนาตามโครงการ
ร่วมมือทางวิชาการ
ในการดําเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมหาวัน
ตามหลักสูตร 

พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง
สังกัดกองการศึกษา 

      30,000        30,000        30,000        30,000  การฝึกอบรม
และสัมมนาของ
พนักงานสังกัด
กองการศึกษา 

มีการเบิกค่า
ฝึกอบรมสัมมนา
ตามระเบียบ 

กองการศึกษา 

16 ลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนที่
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง 

พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง สังกัด
กองการศึกษา 

      30,000        30,000        30,000        30,000  การลงทะเบียน
ต่าง ของ
พนักงาน 

มีการจ่าย
ค่าลงทะเบียนที่
พนักงานส่วน
ตําบล และ
พนักงานจ้าง 

กองการศึกษา 

17 ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

ซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติกรณีเป็น
การจ้างเหมาซ่ึงมีทั้ง
สิ่งของและค่าแรง 

การบํารุงรักษา
ทรัพย์สินของอบต.ที่
อยู่ในความ
รับผิดชอบของกอง
การศึกษา 

      75,000        75,000        75,000        75,000  ร้อยละของ
ทรัพย์สินที่
พร้อมใช้งาน 

มีการซ่อม
บํารุงรักษา
ทรัพย์สินพร้อม
ใช้งาน 

กองการศึกษา 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

18 ค่าบริการการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

เพื่อจ่ายค่าระบบ
อินเทอร์เน็ต 

ในความรับผิดชอบ
ของการการศึกษา 
สังกัดอบต.ดงมหา
วัน 

5,000 5,000 5,000 5,000 มีระบบ
อินเทอร์เน็ต 

มีบริการการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

19 ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น
จ่ายตามโครงการ
พัฒนาผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4 คน 8,000 8,000 8,000 8,000 4 คน มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา 

กองการศึกษา 

20 โครงการอบรมด้านภาษา 
หมู่ที่ 3 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ในการใช้
ภาษาต่างประเทศ
แก่ประชาชน 

ผู้เข้าอบรม 30 คน - 20,000 - - ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 30 
คน 

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ใน
การใช้ภาษาต่าง 
ประเทศ 

กองการศึกษา 

21 วัสดุสํานักงาน เพื่อจัดหาวัสดุ
สํานักงานสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซ้ือวัสดุต่างๆ
เพื่อใช้ในสํานักงาน
เช่นกระดาษ,  
ปากกา , ดินสอ , 
แฟูม ,ยามลบ ฯลฯ 

60,000 60,000 60,000 60,000 การจัดหาวัสดุ
สํานักงาน
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุสํานักงาน
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

22 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ เพื่อจัดหาวัสดุไฟฟูา
และวิทยุสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็ม
ขัดรัดสายไฟเทปพัน
สายไฟฟูา 
สายไฟฟูา ปลั๊ก
ไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา 
และอ่ืนๆ ฯลฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 การจัดหาวัสดุ
ไฟฟูาและวิทยุ
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุไฟฟูาและ
วิทยุสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

23 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดหาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่
สําหรับปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพเมมโมรี่การ์ด 
พู่กันและสีกระดาษ
เขียน โปรสเตอร์ 
ฯลฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 การจัดหาวัสดุ
โฆษณาและ
เผยแพร่สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

24 วัสดุอ่ืน เพื่อจัดหาวัสดุอ่ืน
สําหรับปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซ้ือวัสดุต่างๆ
เช่นมิเตอร์ ฯลฯ ที่
ไม่เข้าลักษณะและ
ประเภทตาม
ระเบียบวิธีการ
งบประมาณ ฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 การจัดหาวัสดุ
อ่ืนสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุอ่ืนสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

25 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร์สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น 
หมึกพิมพ์ ผ้าหมึก
พิมพ์ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผ่น
ซีดี แผ่นดีวีดี แผ่น
กรองแสงกระดาษ
ต่อเน่ือง สายเคเบิล 
แผงแปูนอักขระ 
เมนบอร์ด เมมโมรี่
ซิป เมาส์เครื่อง
กระจายสัญญาณ 
แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ 

      10,000        10,000        10,000        10,000  การจัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร์
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุ
คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

26 วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจัดหาวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

จัดซ้ือสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ เช่น 
ถังนํ้า จานชาม ช้อน 
แก้วนํ้ากระดาษ
ชําระ นํ้ายาทําความ
สะอาด แปรงชนิด
ต่างๆ ไม้กวาด สบู่ 
นํ้ายาดับกลิ่น 
ผงซักฟอกอ่ืนๆ 

7,000 8,000 9,000 10,000 การจัดหาวัสดุ
งานบ้านงาน
ครัวสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุงานบ้าน
งานครัวสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

27 ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

ค่าใช้จ่ายอาหาร
กลางวันแก่เด็ก
นักเรียนใน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่จํานวน 3 แห่ง 

อาหารกลางวันแก่
เด็กนักเรียนใน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นที่จํานวน 3 
แห่ง 

420,000 420,000 420,000 420,000 อาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรียน
ใน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขต
พื้นที่จํานวน 3 
แห่ง 

เด็กได้รับอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษา 

28 ค่าอาหารเสริมนม ค่าใช้จ่ายอาหาร
เสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในเขตพื้นที่
จํานวน 3 แห่ง 

อาหาร
เสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในเขตพื้นที่
จํานวน 3 แห่ง 

940,000 945,000 950,000 955,000 อาหาร
เสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก และ
โรงเรียนในเขต
พื้นที่จํานวน 3 
แห่ง 

เด็กได้รับอาหาร
เสริมนม 

กองการศึกษา 

29 โครงการติดตั้ง
อินเทอร์เน็ตศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสันไทรงงาม 

เพื่อติดตั้งระบบ
อินเทอร์เน็ตแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนํา
ร่อง 1 ศูนย์ 

ศูนย์บ้านสันไทรงาม       20,000        20,000        20,000                 -    มีการติดตั้ง
ระบบ
อินเทอร์เน็ตแก่
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีระบบ
อินเทอร์เน็ตใช้
งาน 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 
(ชื่อ อปท.)องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

1.1 แผนงานสาธารณสุข  
 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

1 โครงการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

ทุกหมู่บ้านในเขต
อบต.ดงมหาวัน 
จํานวน 11 หมู่บ้าน 

      90,000        90,000        90,000        90,000  จํานวน 11 
หมู่บ้าน 

สามารถ
ควบคุมการ
แพร่ระบาด 
ของโรค
ไข้เลือดออก 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง
เม่ือประกาศเป็น
พื้นที่ระบาด 

สุนัขในเขตพื้นที่อบต.
ที่มีการประกาศการ
ระบาดของโรค 

      20,000        20,000        20,000        20,000  ร้อยละของ
การแผร่
ระบาด 

สามารถ
ควบคุมการ
แพร่ระบาด
ของโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

3 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เก่ียวกับโรคเอดส์
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย 

ฝึกอบรมให้ความรู้
กลุ่มเสี่ยงในตําบล 
จํานวน 30 คน 

      20,000        20,000        20,000        20,000  ผู้เข้าอบรม 
จํานวน 30 
คน 

สามารถให้
ความรู้เก่ียว 
กับโรคเอดส์
และโรคติดต่อ
ทางเพศ สัม
พันธ์ุ แก่
กลุ่มเปูาหมาย 

สํานักงาน
ปลดั 

4 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้ผู้ดูแลประปา
หมู่บ้านมีความรู้ใน
การผลิตนํ้าประปา
สําหรับหมู่บ้านที่
สะอาด 

ผู้เข้าอบรม 22 คน       20,000  20,000  20,000  20,000  ผู้เข้าอบรม 
จํานวน 22 
คน 

ผู้ดูแลระบบ
ประปา
หมู่บ้านมี
ความรู้ในการ
ผลิตนํ้าประปา
ที่สะอาด 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

5 โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การบริหารจัดการขยะใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ความรู้ในการ
คัดแยกขยะใน
หมู่บ้าน 

ผู้เข้าอบรม 30 คน       20,000        20,000        20,000        20,000  ผู้เข้าอบรม 
จํานวน 30 
คน 

ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้
ในการคัดแยก
ขยะที่ถูกวิธี 

สํานักงาน
ปลัด 

6 โครงการอบรมให้ความรู้
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

เพื่อให้ความรู้
เก่ียวกับการติดต่อ
ของโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ 

ผู้เข้าอบรม 30 คน       20,000        20,000        20,000        20,000  ผู้เข้าอบรม 
จํานวน 30 
คน 

ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้
ในการปูองกัน
และระวัง
โรคติดต่อ 

สํานักงาน
ปลัด 

7 โครงการอบรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 

เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่ผู้สูงอายุในการ
ดูแลสุขภาพ 

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

ผูสู้งอายุมี
ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ
อย่างถูกวิธี 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 



 

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 
(ชื่อ อปท.)องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์   
 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและสตรี 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพเด็ก
สตรี ในพื้นที่ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้เข้าอบรมจํานวน 
30 คน 

      20,000        20,000        20,000        20,000  ผู้เข้าอบรม
จํานวน 30 
คน 

มีกิจกรรม
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 



 

 

  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 
(ชื่อ อปท.)องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน 

 

ก. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ้าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับ
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเงินเดือน

ให้กับพนักงาน 
พนักงานจ้างที่
ปฏิบัติหน้าที่ 

พนักงานส่วนตําบลกอง
ช่าง 

605,000 607,000 610,000 612,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

การจ่ายเงิน
ตอบแทน
ให้กับผู้
ปฏิบัติหน้าที่
ฝุายประจํา 

กองช่าง 

2 เงินประจําตําแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจําตําแหน่ง
พนักงานส่วนตําบล 

การจ่ายเงินประจํา
ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง 

42,000 42,000 42,000 42,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

มีการจ่ายเงิน
ประจํา
ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการ
กองช่าง 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 
3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนและเงิน
เพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไปสังกัด
กองช่าง 

280,000 281,000 282,000 283,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

มีการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

กองช่าง 

4 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
เพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวพนักงาน
จ้างตามภารกิจ,
พนักงานจ้างทั่วไป 

พนักงานจ้างภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไปสังกัด
กองช่าง 

12,000 11,500 11,000 10,500 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

มีการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

กองช่าง 

5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
,ค่าตอบแทนกรณี
พิเศษ 

พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างสังกัดกอง
ช่าง 

80,000 82,000 84,000 86,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

มีการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประ 
โยชน์แก่
องค์กร
ปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
6 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างสังกัดกอง
ช่าง 

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

มีการจ่าย
ค่าเงินตอบ
แทนการ
ปฏิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการ 

กองช่าง 

7 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านค่าเช่าซ้ือ หรือ
ค่าผ่อนชําระเงินกู้
เพื่อชําระราคาบ้าน 

พนักงานส่วนตําบล สังกัด
กองช่าง 

42,000 42,000 42,000 42,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

มีการจ่ายค่า
เช่าบ้านค่าเช่า
ซ้ือหรือค่า
ผ่อนชําระ
เงินกู้เพื่อชําระ
ราคาบ้าน 

กองช่าง 

8 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
ช่วยเหลือการศึกษา
บุตร. 

พนักงานส่วนตําบลสังกัด
กองช่าง 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

มีการ
ช่วยเหลือ
การศึกษา
บุตร. 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 
9 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง

บริการ 
เพื่อจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
และค่าจ้างเหมา
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการของสังกัดกองช่าง 

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

มีการจ่าย
ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ และ
ค่าจ้างเหมา
บริการ 

กองช่าง 

10 การเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ 
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ
ในการเดินทางไป
ราชการใน
ราชอาณาจักร 

พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างสังกัดกอง
ช่าง 

35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

มีการจ่ายค่า
เดินทางไป
ราชการตาม
ระเบียบ 

กองช่าง 

11 ลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนที่
พนักงานส่วนตําบล
สมาชิกสภาฯในการ
ฝึกอบรม และ
สัมมนาประชุม ดู
งานฯ 

พนักงาน พนักงานจ้าง
สังกัดกองช่าง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

มีการเบิก
ค่าลงทะเบียน
ตามระเบียบ 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
12 ค่าบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซม 
ซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติกรณีเป็น
การจ้างเหมาซ่ึงมีทั้ง
สิ่งของและค่าแรง 

การบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ของอบต.ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองช่าง 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ทรัพย์สินที่
พร้อมใช้
งาน 

มีการซ่อม
บํารุงรักษา
ทรัพย์สิน
พร้อมใช้งาน 

กองช่าง 

13 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
แนวเขตที่ดิน 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบแนวเขต
ที่ดินและอ่ืน ๆ ที่
จําเป็นในการ
ตรวจสอบแนวเขต 

ที่ดินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมหาวัน  

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
การ
ตรวจสอบ
แนวเขต 

มีการ
ตรวจสอบ
แนวเขตของ
อบต.ดงมหา
วัน 

กองช่าง 

14 วัสดุสํานักงาน เพื่อจัดหาวัสดุ
สํานักงานสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซ้ือวัสดุต่างๆเพื่อใช้
ในสํานักงานเช่นกระดาษ,  
ปากกา , ดินสอ , แฟูม ,
ยามลบ ฯลฯ 

25,000 25,000 30,000 30,000 การจัดหา
วัสดุ
สํานักงาน
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุ
สํานักงาน
สําหรับพร้อม
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
15 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ เพื่อจัดหาวัสดุไฟฟูา

และวิทยุสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 
เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟเทปพันสายไฟฟูา 
สายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา 
สวิตซ์ไฟฟูา และอ่ืนๆ 
ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 การจัดหา
วัสดุไฟฟูา
และวิทยุ
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุไฟฟูา
และวิทยุ
สําหรับพร้อม
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

16 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดหาวัสดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่งสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซ้ือสิ่งของต่างๆ เช่น 
แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียนกระจกมอง
ข้าง กันชนรถยนต์ ไขควง 
แม่แรง ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 การจัดหา
วัสดุยาน 
พาหนะ
และขนส่ง
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุ
ยานพาหนะ
และขนส่ง
สําหรับพร้อม
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

17 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

ค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น เช่น นํ้ามัน
เบนซิน,นํ้ามันดีเซล
นํ้ามันหล่อลื่นที่ใช้สําหรับ
รถจักรยานยนต์, รถยนต์, 
เครื่องกําเนิดไฟฟูา, 
เครื่องตัดหญ้าของอบต.
และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ฯลฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 การจัดหา
วัสดุ
เชื้อเพลิง
และหล่อ
ลื่นสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุ
เชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
สําหรับพร้อม
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
18 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหาวัสดุ

คอมพิวเตอร์สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น หมึกพิมพ์ ผ้าหมึก
พิมพ์ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี แผ่น
กรองแสงกระดาษต่อเน่ือง 
สายเคเบิล แผงแปูน
อักขระ เมนบอร์ด 
เมมโมรี่ซิป เมาส์เครื่อง
กระจายสัญญาณ 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 การจัดหา
วัสดุ
คอมพิว 
เตอร์
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุ
คอมพิวเตอร์
สําหรับพร้อม
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

19 วัสดุอ่ืน เพื่อจัดหาวัสดุอ่ืน
สําหรับปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซ้ือวัสดุต่างๆเช่น
มิเตอร์ ฯลฯ ที่ไม่เข้า
ลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการ
งบประมาณ ฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 การจัดหา
วัสดุอ่ืน
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุอ่ืนๆที่
จําเป็นสําหรับ
พร้อม
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
20 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดหาวัสดุ

ก่อสร้างสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

วัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะป ูหิน
คลุก ทราย หิน เหล็ก ยาง
แอสฟัลท์ แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตแบบ
สําเร็จรูป ปูน สี วัสดุ
ประปา อุปกรณ์ประปา
และวัสดุอ่ืน ๆ 

200,000 220,000 260,000 280,000 การจัดหา
วัสดุ
ก่อสร้าง
สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุก่อสร้าง
ที่จําเป็น
สําหรับพร้อม
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดเริ่มต้นบ้านนายจารึก 
ถึงบ้านนางลําดวน ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 99 
ม. หนา 0.15 ม. 

142,560 - - - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

22 โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดตั้งแต่บ้านนายแดน
สายนํ้าผึ้ง ถึงบ้านนายคํา
ปันนันทะเสน หมู่ที่ 1 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
80.00 ม. หนา 0.15 ม. 

153,600 - - - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
23 โครงการสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 
เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดบ้านนางบัวคําถึงบ้าน
นายชั้นชํานาญยาขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
50.00 ม. หนา 0.15 ม. 

96,000 - - - ถนนคสล.
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดบริเวณข้างลําเหมือง
กลาง ขนาดกว้าง 2.00 
ม. ยาว 700.00 ม. หนา 
0.10 ม. 

126,000 - - - ถนนลูกรัง 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกหมู่ที่ 1 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดเริ่มต้นที่นานายถาวร 
ถึงที่นายบุญมา ขนาด
กว้าง 2.50 ม. ยาว 
350.00 ม. หนา 0.10 
ม. 

52,500 - - - ถนนหิน
คลุก
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดเริ่มต้นบ้านนายชาญ
วิทย์ถึงโรงสูบนํ้าประปา
หมู่บ้าน 

- 200,000 - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
27 โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกปุาชุมชน หมู่ที่ 1 
เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดเริ่มต้นบ้านนายสิงห์คํา 
ถึงฝายประชาอาสา 

- - 150,000 - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างหินคลุก
เพื่อการเกษตรหมู่ที่ 1 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดเริ่มต้นที่นานายสนิท
ไชยสาร 

- - 200,000 - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดเริ่มต้นที่นานายอินตา 
ถึงหนองบัว 

- - 200,000 - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดเริ่มต้นบ้านนายเจริญ
ถึงบ้านของ พ.อ.ประเจียด 

- - - 250,000 ถนนคสล.
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
31 โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกปุาชุมชน หมู่ที่ 2 
เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดตั้งแต่บ้านนายบุญ
ธรรม วงค์กระนอน ถึงบ่อ
ขยะข้างโรงเรียน 

50,000 - - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรีมเหล็ก หมู่ที่ 
3 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดเชื่อมต่อจากบ้านนาย
ศรีวรรณ แสนพลเมือง ถึง 
เขต ม. 12 

- 80,000 100,000 - ถนนคสล.
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
3 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดเริ่มบ้านนางกองถึง
บ้านนายสุรินทร์ 

- 250,000 - - ถนนคสล.
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
3 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

สายเข้าปุาชุมชนบ้านปุา
เลา กว้าง 3.00 ม. ยาว 
2,600.00 ม. หนา 
0.10 ม. 

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
35 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ที่ 3 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดเริ่มต้นข้างวัดปุาเลา - 150,000 100,000 - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

36 โครงการซ่อมแซมถนน
เชื่อมต่อระหว่างถนนเส้น
หลักกับถนนเส้นรองหมู่ที่ 
5 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จํานวน 4 จุด จุดที่ 1 
ซอย 1 จุดที่ 2 ซอย 2 
จุดที่ 3 ซอย 3 จุดที่ 4 
ซอย 5 

30,000 - - - ซ่อมแซม
จุดเชื่อมต่อ
ของถนน 4 
จุด 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

37 โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณศูนย์ประสานงาน
หมู่บ้านหมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สําหรับให้
ประชาชนเข้ามาใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 30,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

มีการปรับภูมิ
ทัศน์สําหรับ
ให้ประชาชน
มาใช้พื้นที่ 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดตั้งแต่จุดเดิมถึงระบบ
ปาหมู่บ้าน กว้าง 4.00 
ม. ยาว 120 ม.. หนา 
0.15 ม. 

150,000 130,000 - - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
39 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
5 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดเริ่มต้นศาลา smlถึง
เขตปุาชุมชน 

- 250,000 250,000 250,000 ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

40 โครงการซ่อมแซมผิวถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 5 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดบ้านนายติ๊บท่อนคํา
ช่องถนนคอนกรีตจํานวน 
1 ช่อง 

- - - 20,000 ช่องถนน
คอนกรีต 
1 ชุด 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
6 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ตั้งแต่จุดเดิมถึงหนอง
ประมง กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 87.00 ม. หนา 
0.15 ม. 

130,000 - - - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

42 โครงการขยายไหล่ถนน 
หมู่ที่ 6 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ตั้งแต่จุดเดิมกว้าง 1.00 
ม. ระยะทางยาว
1,400.00 ม. หนา 
0.15 ม. 

100,000 200,000 200,000 20,000 ไหล่ถนน
ได้รับการ
ขยาย 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
43 โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดสายหนองหัวดอย 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
320.00 ม. หนา 0.10 
ม. 

      67,200                 -                   -                   -    ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดสายไปปุาชุมชน กว้าง 
3.00 ม. ยาว 220.00 
ม. หนา 0.10 ม. 

      40,000                 -                   -                   -    ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดสามแยกบ้านเก่าถึง
สามแยกหนองปลาขาว 
กว้าง 2.50 ม. ยาว 
650.00 ม.หนา 0.10 
ม. 

      97,500                 -                   -                   -    ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดเริ่มต้นสวนส้มถึงไร่นา
นางปราณี ท่อนคํา 

               -                   -        200,000                 -    ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
47 โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดจากนานายคําพั้ว ถึง
นานางอุบล 

- - - 200,000 ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
7 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดสามแยกนานายนิรันดร์ 
ถึงนานายดาว 

- - 200,000 - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

เส้นทางวัดไปจนถึงพนัง
ก้ันนํ้ากก 

200,000 - - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จากบ้านนายสถิตย์ ถึง
บ้านนายทองแดง 
นนทภา 

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
51 โครงการถนนหินคลุกเพื่อ

การเกษตร หมู่ที่ 8 
เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดจากแยกสันขามปูอม - 250,000 - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
9 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ซอยหน้าวัดเส้นไปฌาปณ
สถานหมู่บ้าน 

200,000    ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

เส้นทางขึ้นพระธาตุ 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
9 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดเส้นทางไปประปา
หมู่บ้าน 

- - 200,000 - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
55 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
9 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

เส้นทางขึ้นพระธาตุ 

- 100,000 100,000 - 

ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

เส้นสามแยกไปดอยหมี 

- 200,000 - - 

ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

เส้นทางไปดอยช้างทัพ 

- 200,000 - - 

ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดบ้านนายสถิตย์ ถึงลํา
เหมือง กว้าง 4.00 ยาว 
40 ม. หนา 0.15 ม. 

76,800 - - - 

ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
59 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตหน้าโรงเรียน หมู่
ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดหน้าโรงเรียนปงเคียน 
กว้าง 1.00 ยาว 15 ม. 
หนา 0.15 ม. 

10,000 - - - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จากสวนพ่อสํารองถึงบ่อ
ปลาโรงเรียน กว้าง 4.00 
ม. ยาว 58.00 ม. หนา 
0.10 ม. 

104,000 - - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตรจาก
หน้าวัดถึงศูนย์เรียนรู้พ่อ
บุญชวนหมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
1,200ม. หนา 0.10 ม. 

150,000 - - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากเขตติดต่อบ้านปง
เคียนถึงหนองตะเคียนหมู่
ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 800
ม. หนา 0.10 ม. 

70,000 - - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
63 โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกจากแยกนาพ่อบุญทัน
ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

 แยกนาพ่อบุญทันถึง
ถนนลาดยาง 

100,000 - - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

64 โครงการถนนจากสี่แยกวัด
ถึงเขตเวียงคําฟูา หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากนาพ่อสมัครถึง
สวนส้ม หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากแยกต้นโพธ์ิถึง
หนองตะเคียน หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จากแยกต้นโพธ์ิถึงหนอง
ตะเคียน 

- 150,000 - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 
67 โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกจากข้างบ้านพ่อบุญ
ชวนถึงถนนสาธารณะหมู่ที่ 
10 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

บ้านพ่อบุญชวนถึงถนน
สาธารณะ 

- - 50,000 - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนนขึ้น
วัด หมู่ที่ 10 

เพื่อให้นํ้าไหลได้
สะดวก 

จุดทางขึ้นวัด - - - 150,000 รางระบาย
นํ้า 1 แห่ง 

นํ้าสามารถ
ไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

69 โครงการขยายไหล่ถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดหนองสลาบโรงสีพ่อ
ทรัพย์ 

130,000 100,000 100,000 100,000 ไหล่ถนน
ได้รับการ
ขยาย 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

70 โครงการถนนคอนกรีต หมู่
ที่ 11 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดโรงสีพ่อทรัพย์ถึงนา
นายสุทิน 

120,000 150,000 150,000 150,000 ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
71 โครงการจ้างเหมา

เครื่องจักรบดถนนเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 11 

เพื่อบดอัดถนน
การเกษตรให้มีความ
หนาแน่นขึ้น 

ถนนการเกษตรในเขตหมู่
ที่ 11 

40,000 50,000 50,000 50,000 บดอัดถนน 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

72 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกการเกษตร หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดเริ่มต้นเส้นนานายเบ็ง
พลนุรักษ์ 

- 50,000 - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นก๊อดปุาลัน หมู่ที่ 
12 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดก๊อดปุาลัน 81,000 - - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นสันกู่ หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

สายสันกู่ กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 600.00ม. หนา 
0.10 ม. 

90,000 - - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  



 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
75 โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกเส้นสันเหมืองกลาง 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

เส้นสันเหมืองกลาง กว้าง 
2.50 ม. ยาว 800 ม. 
หนาว 0.10 ม. 

    120,000                 -                   -                   -    ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นสันกลาง หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

เส้นสันกลาง กว้าง 2.50 
ม. ยาว 300 ม. หนาว 
0.10 ม. 

      45,000                 -                   -                   -    ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นหนองหัวทุ่ง หมู่ที่ 
12 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นแม่ซ้าย(ต่อจากจุด
เดิม) หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

เส้นห้วยแม่ซ้ายต่อจากจุด
เดิม กว้าง 3.00 ม. ยาว 
400.00 ม. หนา 0.10 
ม. 

      72,000                 -                   -                   -    ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
79 โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกไปปวกนํ้าขาว หมู่ที่ 
12 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นปางยั้ง หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

เส้นปางยั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอย 2 หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ซอย 2 - 150,000 150,000 150,000 ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกข้างปุาสุสาน หมู่ที่ 
12 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ข้างปุาสุสาน หมู่บ้าน - 100,000 - - ถนนหิน
คลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

   
 



 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 
(ชื่อ อปท.)องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ด้านงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

1 โครงการอันเน่ืองมาจากแนว
พระราชดําริ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
อันเป็นโครงการด้าน
พระราชดําริ 

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

มีการส่งเสริม
กิจกรรมอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

2 โครงการหมู่บ้านแผ่นดิน
ธรรมแผ่นดินทอง 

เพื่อส่งเสริมหมู่บ้าน
ดําเนินกิจกรรม
หมู่บ้านแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทองและเพื่อ
ส่งเสริมการดําเนิน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนในอบต.ดง
มหาวัน 11 หมู่บ้าน 

      50,000        50,000        50,000        50,000  ผู้นําชุมชน/
ประชาชน 
ในเขต อบต.
ดงมหาวัน 

มีการส่งเสริม
กิจกรรมการ
ดําเนินงาน
ด้านหมู่บ้าน
แผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
แม่บ้าน หมู่ที่ 8 

เพื่อส่งเสริมอาชีพใน
หมู่บ้าน 

ผู้เข้าอบรม 30 คน                -          20,000                 -                   -    มีผู้เข้าอบรม 
จํานวน 30 
คน 

ผู้เข้าอบรมมี
ทางเลือกใน
การประกอบ
อาชีพ 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมอาชีพใน
หมู่บ้าน 

ผู้เข้าอบรม 30 คน       10,000        10,000        10,000        10,000  มีผู้เข้าอบรม 
จํานวน 30 
คน 

ผู้เข้าอบรมมี
ทางเลือกใน
การประกอบ
อาชีพ 

สํานักงาน
ปลัด 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุตําบลดงมหาวัน 

เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุตําบลดงมหา
วัน 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
จํานวน 44 คน 

      60,000        60,000        60,000        60,000  มีผู้เข้าอบรม
จํานวน 44 
คน 

มีการจัด
กิจกรรมการ
พัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรีตําบลดงมหาวัน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ความรู้แก่องค์กรสตรี
ในตําบลดงมหาวัน 

ผู้เข้าร่วมอบรม 44 
คน 

      60,000        60,000        60,000        60,000  มีผู้เข้าอบรม
จํานวน 44 
คน 

มีการอบรม
พัฒนาให้
ความรู้
ศักยภาพ
กลุ่มสตรี 

สํานักงาน
ปลัด 

7 โครงการศูนย์ประสานงาน
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดตําบลดงมหาวัน 

เพื่อจัดกิจกรรมให้
ความรู้และปูองกัน
ภัยยาเสพติดในเขต
พื้นที่ตําบลดงมหาวัน 

การดําเนินกิจกรรม
ศูนย์ประสานงานฯ
ระดับตําบล 

      80,000        80,000        80,000        80,000  มีการดําเนิน
กิจกรรมของ
ศูนย์
ประสานงาน
ฯ 

มีการจัด
กิจกรรมการ
ให้ความรู้
และปูองกัน
ภัยยาเสพติด 

สํานักงาน
ปลัด 

8 โครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตําบลดง
มหาวัน 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงในตําบลดง
มหาวัน 

ตัวแทนเกษตรกร
ตําบลดงมหาวัน 
จํานวน 30 คน 

      30,000        30,000        30,000        30,000  มีผู้เข้าอบรม 
จํานวน 30 
คน 

มีการส่งเสริม
เรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

9 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น
ในเขตอบต.ดงมหา
วัน 

ไม่น้อยกว่าบ้านละ 
60 ของสัดส่วน
ประชาคมหมู่บ้าน 

      30,000        30,000        30,000        30,000  มีผู้เข้าร่วม
ประชาคม
ร้อยละ 60 
ของสัดส่วน
ประชาคม 

ได้รับทราบ
ปัญหา และ
ความ
ต้องการใน
การพัฒนา
อบต.ดงมหา
วันของ
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

10 โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนและ
คณะกรรมการ
ติดตามฯ
คณะอนุกรรมการ
ติดตามฯมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
แผนพัฒนา 

การจัดประชุม
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา 

      10,000        10,000        10,000        10,000  มีการจัด
ประชุมฯ
และติดตาม
แผนพัฒนา 

มีการติดตาม
และ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 

11 โครงการสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน 

เพื่อจัดอบรมให้
ความรู้แนวทางการ
จัดทําแผนชุมชน 

กรรมการหมู่บ้าน / 
ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 44 คน 

      20,000        20,000        20,000        20,000  มีผู้เข้าอบรม 
จํานวน 44 
คน 

มีการจัด
อบรมให้
ความรู้ด้าน
แผนชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

12 โครงการอบรมพัฒนา
บุคลิกภาพของประชาชน หมู่
ที่ 5 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ในการพัฒา
บุคลิกภาพของคนใน
หมู่บ้าน 

ผู้เข้าอบรม 40 คน       30,000                 -          30,000                 -    มีผู้เข้าอบรม 
จํานวน 40 
คน 

ผู้เข้าอบรม
รู้จักการ
วางตัวและมี
บุคลิกภาพที่
ดี 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 
(ชื่อ อปท.)องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

1.1 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเยาวชน และ
ประชาชนตําบลดงมหาวัน 

เพื่อจัดการแข่งขันและ
สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬานักเรียนเยาวชน
และประชาชนตําบลดง
มหาวัน 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนตําบลดง
มหาวัน ตําบลดง
มหาวัน จํานวน 11 
หมู่บ้าน 

    120,000      120,000      120,000      120,000  11 หมู่บ้าน เด็กเยาวชน
และ
ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรงและ
เสริมสร้าง
ความสามัคคี
ในตําบล 

กองการศึกษา 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

2 โครงการวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนาและประเพณีท้องถิ่น
ตําบลดงมหาวัน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ตําบลดงมหาวันเข้าร่วม
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนาและประเพณี
ท้องถิ่น 

ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนตําบลดง
มหาวัน จํานวน 11 
หมู่บ้าน 

      60,000        60,000        60,000        60,000  11 
หมู่บ้าน 

ประชาชน
ตําบลดงมหา
วันเข้าร่วม
กิจกรรมวัน
สําคัญทาง
ศาสนาและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ
ตําบลดงมหาวัน 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีรดนํ้าดําหัว 
ผู้สูงอายุตําบลดงมหา
วัน   

ผู้สูงอายุจํานวน 
200 คน 

      30,000        30,000        30,000        30,000  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
200 คน 

มีการจัด
กิจกรรมรด
นํ้าดําหัว
ผู้สูงอายุ 

กองการศึกษา 

4 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ
ตําบลดงมหาวัน 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรม
บุญบั้งไฟ 

1.ส่งเสริมวัฒนธรรม
และอนุรักษ์
ประเพณีหมู่บ้าน 2.
ประชาชนตําบลดง
มหาวันเข้าร่วม
กิจกรรมจํานวน 11 
หมู่บ้าน 

    150,000      150,000      150,000      150,000  มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
11 
หมู่บ้าน 

มีการจัด
กิจกรรม
ประเพณีบุญ
บั้งไฟ 

กองการศึกษา 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

5 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้กับ
ประชาชน  บ้านปงเคียน หมู่
ที่ 8 

เพื่ออบรม
คุณธรรม จริยธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับ
ประชาชน  บ้านปง
เคียน หมู่ที่ 8 

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

ประชาชน
ได้รับความรู้
ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 
(ชื่อ อปท.)องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

1 โครงการขุดลอกลําเหมือง
หมู่ที่ 1 

เพื่อขุดลอกลําเหมือง
เปิดช่องทางนํ้าให้
ไหลได้สะดวก 

จุดเริ่มต้นใต้ฝาย
ประชาอาสาถึงที่นา
นางแก้วใจน้อย 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 600.00 ม. 

    162,000                 -                   -                   -    ขุดลอกลํา
เหมือง 
จํานวน 1 
เส้น 

ลําเหมือง
สามารถ
ระบายได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างรางระบาย
นํ้าคสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 1 

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายนํ้าได้สะดวก
และลดปัญหการ
ท่วมขัง 

จุดเริ่มต้นบ้านนาง
สุภาวดี ถึงบ้านนาง
แรมจันทร์ ถานุกร 

               -        150,000                 -                   -    ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

3 โครงการซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ระบบประปา
พร้อมใช้งาน 

เพื่อจัดซ้ือท่อ pvc
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

- 20,000 - - การซ่อมแซม
ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ระบบประปา
หมู่บ้าน
สามารถใช้งาน
ได้ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายนํ้าได้สะดวก
และลดปัญหการท่วม
ขัง 

จุดเริ่มต้นบ้านนาย
อาดูร ถึงบ้านนายอุ่น 

- - - 150,000 รางระบายนํ้า 
1 แห่ง 

การระบายนํ้า
ได้สะดวกลด
ปัญหานํ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคสล. รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายนํ้าได้สะดวก
และลดปัญหการท่วม
ขัง 

ตั้งแต่บ้านนางดวงงา 
ถึงบ้านนายไล 

- - - 150,000 รางระบายนํ้า 
1 แห่ง 

การระบายนํ้า
ได้สะดวกลด
ปัญหานํ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายนํ้าได้สะดวก
และลดปัญหการท่วม
ขัง 

จุดบ้านนางนารี ดีไร่
ขึ้นมาถึงบ้านนาง
ลําดวน สมบัติตรา 
กว้างเฉลี่ย 0.40-
0.60 ม. ยาว 
122.00 ม. 

120,000 100,000 100,000 149,700 รางระบายนํ้า 
1 แห่ง 

การระบายนํ้า
ได้สะดวกลด
ปัญหานํ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายนํ้าได้สะดวก
และลดปัญหการท่วม
ขัง 

จากบ้านนายบัวพันธ์
สีมาวงค์ ถึงบ้านนาย
พิศ จอมแพง กว้าง
เฉลี่ย 0.40-0.60 
ม. ยาว 83.00 ม. 

100,000 100,000 119,550 - รางระบายนํ้า 
1 แห่ง 

การระบายนํ้า
ได้สะดวกลด
ปัญหานํ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

8 โครงการซ่อมแซมฝายนํ้า
ล้นคลองร่องหวาย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ฝายสามารถกัก
เก็บนํ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จุดคลองร่องหวาย
ตรงนานายสํารวยจุ้ย
เรือง 

50,000 - - - ฝาย 1 แห่ง มีการกักเก็บ
นํ้าไว้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกหนอง
สถาน หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
นํ้า 

หนองสถาน 200,000 200,000 - - หนองนํ้า 1 
แห่ง 

มีสถานที่
สําหรับกักเก็บ
นํ้า 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกหนองบัว
หล่ม หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
นํ้า 

หนองบัวหล่ม 200,000 - - - หนองนํ้า 1 
แห่ง 

มีสถานที่
สําหรับกักเก็บ
นํ้า 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

11 โครงการขุดลอกคลองร่อง
หวาย หมู่ที่ 2 

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายนํ้าได้สะดวก
และลดปัญหการท่วม
ขัง 

จากนานางสีถึงลํานํ้า
เผื่อ 

- 200,000 200,000 200,000 คลอง 1 แห่ง นํ้าสามารถ
ไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายของหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายได้ชัดเจนและ
ทั่วถึงมีอุปกรณ์ที่
พร้อมใช้งาน 

การซ่อมแซมเสียง
ตามสาย 

50,000 - - - การซ่อมแซม
เสยีงตามสาย 

เสียงตามสาย
ที่ชัดเจนและ
สามารถได้ยิน
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

13 โครงการเทคอนกรีตรอบ
บริเวณเมรุของหมู่บ้าน หมู่
ที่ 3 

เพื่อความสะดวกใน
การประกอบพิธีใน
งานปณิกิจศพของ
หมู่บ้าน 

การเทลานบริเวณ
เมรุวัดปุาเลา 

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

กองช่าง 

14 โครงการต่อเติมอาคาร
กลุ่มหมอนไหม หมู่ที่ 3 

เพื่อมีอาคารสําหรับทํา
กิจกรรมของกลุ่ม
อาชีพในหมู่บ้าน 

อาคารกลุ่มเลี้ยง
หม่อนไหม 1 หลัง 
(ตามแบบอบต.
กําหนด) 

- 250,000 250,000 - อาคาร 1 
หลัง 

อาคารสําหรับ
ทํากิจกรรม
ของกลุ่มอาชีพ
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

15 โครงการขุดลอกคลองร่อง
หวาย หมู่ที่ 3 

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายนํ้าได้สะดวก
และลดปัญหการท่วม
ขัง 

ต่อจากจุดเดิม กว้าง 
6.00 ยาว 200.00 
ม. 

200,000 250,000 - - คลอง 1 แห่ง นํ้าสามารถ
ไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการขุดลอกลําห้วยแม่
ซ้าย หมู่ที่ 3 

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายนํ้าได้สะดวก
และลดปัญหาการท่วม
ขัง 

ลําห้วยแม่ซ้าย - - 200,000 - ขุดลอกลํา
ห้วย 1 แห่ง 

นํ้าสามารถ
ไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการทําประตูระบาย
นํ้า หมู่ที่ 3 

เพื่อมีประตูสําหรับ
เปิด ปิด ระบายนํ้าได้ 

ประตู เปิด ปิด นํ้า 
จุดหนองประปา และ
คลองร่องหวาย 

- - - 150,000 ประตู 
สําหรับเปิด 
ปิด นํ้า
จํานวน 1 จุด 

สามารถเปิด 
ปิดนํ้าสําหรับริ
หารงานนํ้าใน
จุดหนอง
ประปาได้ 

กองช่าง 

18 โครงการวางท่อระบายนํ้า 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้นํ้าไหลได้
สะดวก 

วางท่อจุดถนนเข้าปุา
ชุมชน 

- - - 50,000 วางท่อ 1 จุด นํ้าสามารถ
ไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

19 โครงการวางท่อถนนเพื่อ
การเกษตรสายหนองด่าน 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้นํ้าไหลได้
สะดวก 

สายถนนเพื่อ
การเกษตรเส้นหนอง
ด่าน จํานวน 4 จุด 
ท่อขนาด 100" 
จํานวน 24 ท่อน 

40,000 - - - การวางท่อ
และเสริมหลัง 
ถนน จํานวน 
4 จุด 

นํ้าสามารถ
ไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการวางท่อเพื่อระบาย
นํ้า หมู่ที่ 5 

เพื่อให้นํ้าไหลได้
สะดวก 

จุดตั้งแต่บ้านนาย
วงค์บุญมา ถึงบ้าน
นายสิงคําปะระมะ
จํานวน 3 จุด ท่อ
ขนาด 60" จํานวน 
18 ท่อน 

20,000 - - - การวางท่อ 
จํานวน 3 จุด 

นํ้าสามารถ
ไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงแหล่ง
นํ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อพัฒนาแหล่งกัก
เก็บนํ้าประปาใน
หมู่บ้าน 

การขุดลอกแห่ง
ประปา 

100,000 100,000 100,000 100,000 การขุดลอก 
1 แห่ง 

แหล่ง
นํ้าประปา
ได้รับการ
พัฒนา 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างอาคาร
ตลาดชุมชน หมู่ที่ 5 

เพื่อมีอาคารสําหรับ
เป็นตลาดชุมชนใน
หมู่บ้าน 

อาคารตลาดชุมชน 1 
หลัง 

250,000 - - - อาคาร 1 
หลัง 

มีอาคาร
สําหรับเป็น
ตลาดชุมชน 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

23 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 

เพื่อให้นํ้าไหลได้
สะดวก 

จุดบ้านนายสมเจตน์
ถึงบ้านนายวิชัย 

               -                   -                   -        200,000  รางระบายนํ้า 
1 แห่ง 

นํ้าสามารถ
ไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว หมูที่ 6 

เพื่อมีจุดขยายเสียง
ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน 

จํานวน 1 แห่ง 30,000                -                   -                   -    หอกระจาย
ข่าว 1 แห่ง 

ประชาชนได้
ยินเสียง
ประชาสัมพันธ์
หมู่บ้านชัดเจน
ขึ้น 

กองช่าง 

25 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ระบบประปา
พร้อมใช้งาน 

การซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

               -          20,000                 -                   -    ประปา
หมู่บ้าน ที่
ได้รับการ
ซ่อมแซ่ม 

ระบบประปา
หมู่บ้าน
สามารถใช้งาน
ได้ 

กองช่าง 

26 โครงการเทลานรอบเมรุ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวกใน
การประกอบพิธีใน
งานปณิกิจศพของ
หมู่บ้าน 

ลานคอนกรีตบริเวณ
ฌาปณสถานหมู่บ้าน 

               -        200,000                 -                   -    ลานคอนกรีต 
1 จุด 

มีลานสําหรับ
ประกอบพิธีใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

27 โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ญาติ หมู่ที่ 6 

เพื่อมีสถานที่สําหรับ
ประกอบพิธีในหมู่บ้าน 

อาคาร 1 หลัง                -        200,000                 -                   -    อาคาร 1 
หลัง 

มีอาคาร
สําหรับทํา
กิจกรรมใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างห้องนํ้า 
หมู่ที่ 6 

เพื่อมีห้องนํ้าสําหรับ
บริการประชาชนที่เข้า
มาประชุมหมู่บ้าน 

จุดหอประชุมหมู่บ้าน 
จํานวน 3 ห้อง 

               -        150,000                 -                   -    ห้องนํ้า 3 
ห้อง 

ประชาชนมี
ห้องนํ้าไว้ใช้ใน
เวลามา
ประชุม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างห้องนํ้า 
หมู่ที่ 6 

เพื่อมีห้องนํ้าสําหรับ
บริการประชาชนที่
จุดฌาปณสถาน
หมู่บ้าน 

จุดฌาปณสถาน
หมู่บ้าน จํานวน 3 
ห้อง 

               -        150,000                 -                   -    ห้องนํ้า 3 
ห้อง 

ประชาชนมี
ห้องนํ้าไว้ใช้
ในบริ
เวรณฌาปณ
สถานหมู่บ้าน 

กองช่าง 

30 โครงการขุดลอกหนองปุา
ไคร้ใหญ ่หมูที่ 6 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งนํ้า
สําหรับกักเก็บนํ้า 

หนองปุาไคร้ใหญ่                -        250,000                 -                   -    หนองนํ้า 1 
แห่ง 

มีแหล่งสําหรับ
กักเก็บนํ้า 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

31 โครงการขุดลอกหนองฮา
วหิน หมู่ที่ 6 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งนํ้า
สําหรับกักเก็บนํ้า 

หนองฮาวหิน                -        150,000                 -                   -    หนองนํ้า 1 
แห่ง 

มีแหล่งสําหรับ
กักเก็บนํ้า 

กองช่าง 

32 โครงการขุดลอกหนองหัว
ดอย หมู่ที่ 6 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งนํ้า
สําหรับกักเก็บนํ้า 

หนองหัวดอย                -                   -    300,000                -    หนองนํ้า 1 
แห่ง 

มีแหล่งสําหรับ
กักเก็บนํ้า 

กองช่าง 

33 โครงการขุดลอกหนองปุา
ซาง หมูที่ 6 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งนํ้า
สําหรับกักเก็บนํ้า 

หนองปุาซาง                -                   -    300,000                -    หนองนํ้า 1 
แห่ง 

มีแหล่งสําหรับ
กักเก็บนํ้า 

กองช่าง 

34 โครงการขุดลอกหนองปุา
สัก หมู่ที่ 6 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งนํ้า
สําหรับกักเก็บนํ้า 

หนองปุาสัก                -                   -    300,000                -    หนองนํ้า 1 
แห่ง 

มีแหล่งสําหรับ
กักเก็บนํ้า 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

35 โครงการขุดหนองเหม่า 
หมู่ที่ 6 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งนํ้า
สําหรับกักเก็บนํ้า 

หนองปุาสัก - - - 200,000 หนองนํ้า 1 
แห่ง 

มีแหล่งสําหรับ
กักเก็บนํ้า 

กองช่าง 

36 โครงการขุดลอกหนองปุา
ไคร้น้อย หมู่ที่ 6 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งนํ้า
สําหรับกักเก็บนํ้า 

หนองปุาสัก - - - 250,000 หนองนํ้า 1 
แห่ง 

มีแหล่งสําหรับ
กักเก็บนํ้า 

กองช่าง 

37 โครงการขุดลอกหนองร่อง
พระเจ้า หมู่ที่ 6 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งนํ้า
สําหรับกักเก็บนํ้า 

หนองปุาสัก - - - 300,000 หนองนํ้า 1 
แห่ง 

มีแหล่งสําหรับ
กักเก็บนํ้า 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
7 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

จุดสามแยกนานาย
หอมถึงไปทางท่า
ทรายเก่า กว้าง 
3.00 ม. ยาว 
1,200 ม.หนา 
0.15 ม. 

110,000 116,000 - - ถนนหินคลกุ 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

39 โครงการขุดลอกร่อง
ตะเคียน หมู่ที่ 7 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งนํ้า
สําหรับระบายนํ้าได้
สะดวก 

ร่องตะเคียน 100,000 100,000 100,000 130,000 ขุดลอก 1 
แห่ง 

สามารถ
ระบายนํ้าได้
สะดวก 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
7 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ซอย 7 ต่อจากจุด
เดิม กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 100 ม. หนา 
0.15 ม. 

80,000 120,000 - - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

41 โครงการเสริมคันพนัง หมู่
ที่ 7,8,10 

เสริมคันพนังให้มีความ
สูงขึ้น ปูองกันนํ้าท่วม
พื้นที่ 

คันพนัง หมู่ 7,8,10 200,000 200,000 200,000 100,000 คันพนัง 1 
แห่ง 

มีแหล่งสําหรับ
กักเก็บนํ้า 

กองช่าง 

42 โครงการขุดลอกหนองม่วง 
หมู่ที่ 7 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งนํ้า
สําหรับกักเก็บนํ้า 

หนองม่วง 350,000 200,000 200,000 200,000 หนองนํ้า 1 
แห่ง 

กักเก็บนํ้า กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

43 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

การซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านเพื่อให้
มีประสิทธิภาพในการ
ใช้งานเพิ่มขึ้น 

ประปาหมู่บ้าน - 20,000 - - ซ๋อมแซม
ประปา
หมู่บ้าน 

ประปา
หมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพ
สําหรับใช้งาน
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

44 โครงการเทลาน
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 

การลานคอนกรีต
สําหรับทํากิจกรรมใน
หมู่บ้าน 

บริเวณจุดหอประขุม
หมู่บ้าน 

- 250,000 - - ลานคอนกรีต 
1 จุด 

นํ้าสามารถ
ไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

45 โครงการหินทิ้งปูองกันตลิ่ง
แม่นํ้ากก หมู่ที่ 7 

เพื่อปูองกันตลิ่งแม่นํ้า
กก 

หินทิ้งจํานนวน 5 
จุด 

- 250,000 250,000 250,000 หินทิ้ง 5 จุด ปูองกันตลิง
จากนํ้ากกกัด
เซาะ 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
7 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ซอยบ้านนายสา - 250,000 - - ถนนคสล. 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

47 โครงการซ่อมแซมเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 7 

เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายได้ชัดเจนและ
ทั่วถึงมีอุปกรณ์ที่
พร้อมใช้งาน 

การซ่อมแซมเสียง
ตามสาย 

- 20,000 - - การซ่อมแซม
เสียงตามสาย 

เสียงตามสาย
ที่ชัดเจนและ
สามารถได้ยิน
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

48 โครงการซ่อมแซมฝายเก็บ
นํ้าหนองม่วง หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ฝายสามารถกัก
เก็บนํ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝุายเก็บนํ้าหนองม่วง    50,000 ฝาย 1 แห่ง สามารถกัก
เก็บนํ้าได้ 

กองช่าง 

49 โครงการต่อเติมศาลาพัก
ญาติ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ศาลาพักญาติ
สามารถใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

ต่อเติมศาลาพักญาติ 
1 หลัง 

- - - 150,000 ศาลาพักญาติ 
1 หลัง 

มีที่สําหรับ
ประกอบ
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน หมูที่ 8 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ระบบประปาหมู่บ้าน - 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

มีระบบประปา
หมู่บ้านที่
สะอาด 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

51 โครงเสริมคันพนังก้ันแม่นํ้า
กก หมู่ที่ 8  

เพื่อเสริมคันพนังให้
สูงขึ้น 

เสริมคันพนังโดยการ
ลงหินคลุก 

250,000 250,000 250,000 250,000 คันพนังที่
สูงขึ้นกว่าเดิม 

คันพนังที่
สูงขึ้นและ
ปูองกันนํ้า
ท่วม 

กองช่าง 

52 โครงการขุดลอกหนองแค
ห่าง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้นํ้าไหลได้
สะดวก 

ขุดลอกหนองแคห่าง 250,000 - - - ขุดลอก 1 
แห่ง 

นํ้าสามารถ
ไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

53 โครงการจัดซ้ือท่อประปา
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์ท่อ
ประปาสําหรับส่งนํ้าใน
หมู่บ้าน 

ท่อประปา 140,000 - - - ท่อประปา มีอุปกรณ์
สําหรับส่งนํ้า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 
9 

เพื่อก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร 

ลานตากพืชผล 1 
แห่ง 

- 250,000 - - ลานคอนกรีต 
1 แห่ง 

มีที่สําหรับ
ตากพืช
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

55 โครงการขุดลอกหนองหิน 
หมู่ที่ 9 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งนํ้า
สําหรับกักเก็บนํ้า 

หนองหิน 250,000 - - - ขุดลอก 1 
แห่ง 

สามารถกัก
เก็บนํ้าได้ 

กองช่าง 

56 โครงการขุดลอกหนองร่อง
บง หมู่ที่ 9 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งนํ้า
สําหรับกักเก็บนํ้า 

หนองหิน 400,000 - - - ขุดลอก 1 
แห่ง 

สามารถกัก
เก็บนํ้าได้ 

กองช่าง 

57 โครงการขุดลอกหนองร่อง
กอย หมู่ที่ 9 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งนํ้า
สําหรับกักเก็บนํ้า 

หนองหิน - 500,000 - - ขุดลอก 1 
แห่ง 

สามารถกัก
เก็บนํ้าได้ 

กองช่าง 

58 โครงการขุดลอกหนอง
ก้านเหลือง หมู่ที่ 9 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งนํ้า
สําหรับกักเก็บนํ้า 

หนองหิน - 250,000 - - ขุดลอก 1 
แห่ง 

สามารถกัก
เก็บนํ้าได้ 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

59 โครงการปรับปรุงคันก้ัน
นํ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรับคันก้ัน
นํ้าประปาหมู่บ้านให้ดี
ขึ้น 

คันนํ้าประปาหมู่ - 100,000 - - ปรับปรุงคัน
นํ้าประปา 

คันพนัง
นํ้าประปา
หมู่บ้านได้รับ
การปรับปรุง 

กองช่าง 

60 โครงการขุดลอกหนองตุ้ม-
หนองแบน หมู่ที่ 9 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งนํ้า
สําหรับกักเก็บนํ้า 

หนองหิน - - 200,000 - ขุดลอก 1 
แห่ง 

สามารถกัก
เก็บนํ้าได้ 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู 
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9 

เพื่อให้นํ้าไหลได้
สะดวก 

ซอยบ้านนายมนตรี - 150,000 150,000 - รางระบายนํ้า 
1 แห่ง 

นํ้าสามารถ
ไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

62 โครงการขุดลอกหนองปลา
ดุก หมู่ที่ 9 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งนํ้า
สําหรับกักเก็บนํ้า 

หนองหิน - 250,000 - - หนองนํ้า 1 
แห่ง 

กักเก็บนํ้า
สําหรับไว้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

63 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัวยูมีฝาปิด
จากหน้าบ้านพ่อถนอมถึง
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 10 

เพื่อให้นํ้าไหลได้
สะดวก 

จากหน้าบ้านพ่อ
ถนอมถึงศาลา
กลางบ้าน 

- 150,000 - - รางระบายนํ้า 
1 แห่ง 

นํ้าสามารถ
ไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

64 โครงการต่อเติมศาลากลาง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ศาลาพักญาติ
สามารถใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

ต่อเติมศาลาพักญาติ 
1 หลัง 

- 50,000 - - ศาลาพักญาติ 
1 หลัง 

มีที่สําหรับ
ประกอบ
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัวยูมีฝาปิด
จากหน้าบ้านพ่อบุญทันถึง
ลําเหมืองหมู่ที่ 10 

เพื่อให้นํ้าไหลได้
สะดวก 

หน้าบ้านพ่อบุญทัน
ถึงลําเหมือง 

- 150,000 - - รางระบายนํ้า 
1 แห่ง 

นํ้าสามารถ
ไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

66 โครงการสร้างรางระบาย
นํ้ารูปตัวยูมีฝาปิดจากหน้า
บ้านพ่ออุ่นถึงลําเหมืองหมู่
ที่ 10 

เพื่อให้นํ้าไหลได้
สะดวก 

หน้าบ้านพ่ออุ่นถึงลํา
เหมือง 

- - 100,000 - รางระบายนํ้า 
1 แห่ง 

นํ้าสามารถ
ไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

67 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัววีจากหน้า
ปูายโรงเรียนถึงบ้านพ่อ
ศักดิ์หมู่ที่ 10 

เพื่อให้นํ้าไหลได้
สะดวก 

จากหน้าปูาย
โรงเรียนถึงบ้านพ่อ
ศักดิ์ 

- - 100,000 - รางระบายนํ้า 
1 แห่ง 

นํ้าสามารถ
ไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

68 โครงการทําร่องนํ้ารูปตัวยู
มีฝาปิดจากหน้าบ้านพ่อ
จันทร์ถึงปากท่อข้างสวน
สับปะรดพ่อบุญชวนหมู่ที่ 
10 

เพื่อให้นํ้าไหลได้
สะดวก 

จากพ่อจันทร์ถึงปาก
ท่อข้างสวนสับปะรด
พ่อบุญชวน 

- - - 150,000 รางระบายนํ้า 
1 แห่ง 

นํ้าสามารถ
ไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัววีทางขึ้นวัด 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้นํ้าไหลได้
สะดวก 

จุดทางขึ้นวัด - - - 150,000 รางระบายนํ้า 
1 แห่ง 

นํ้าสามารถ
ไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างฝายคลอง
ร่องหวาย หมู่ที่ 11 

ก่อสร้างฝายก้ันนํ้า
สําหรับการเกษตร 

จุดคลองร่องหวาย 400,000 500,000 500,000 - ฝาย 1 แห่ง การกักเก็บนํ้า
สําหรับ
การเกษตร 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

71 โครงการขุดลอกคลองร่อง
หวาย หมู่ที่ 11 

เพื่อมีขุดลอกแหล่งนํ้า
สําหรับกักเก็บนํ้า 

จุดคลองร่องหวาย 300,000 100,000 100,000 100,000 ขุดลอก 1 
แห่ง 

กักเก็บนํ้าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ 11 

เพื่อให้นํ้าไหลได้
สะดวก 

จุดบ้านนางดอน 
ล้อมวงค์ 

200,000 270,000 - - รางระบายนํ้า 
1 แห่ง 

สามารถระบาย
นํ้าได้สะดวก 

กองช่าง 

73 โครงการซ่อมแซมพนังนํ้า
เผื่อ หมู่ที่ 11 

เพื่อซ่อมแซมพนังมี
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

พนังนํ้าเผื่อ 1 แห่ง 150,000 150,000 - - พนัง 1 แห่ง พนังสามารถก้ัน
นํ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

74 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
หมู่ที่ 11 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาให้
ทั่วถึง 

จุดโรงสีนายทรัพย์ 
พูนเพิ่ม 

250,000 100,000 100,000 100,000 การขยายเขต
ไฟฟูา 

มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

75 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคสล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 12 

เพื่อให้นํ้าไหลได้
สะดวก 

จุดบ้านนายพุฒิทอง
ใจถึงบ้านนายสมนึก
คําจ้อย 

200,000 200,000 150,000 - รางระบายนํ้า 
1 แห่ง 

สามารถ
ระบายนํ้าได้
สะดวก 

กองช่าง 

76 โครงการขุดลอกคลองก๊อด
ปุาค่าถึงหนองหัวทุ่ง หมู่ที่ 
12 

เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

เส้นก๊อดปุาคาไปทาง
หนองหัวทุ่ง 

150,000 150,000 - - ถนนหินคลุก 
จํานวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

77 โครงการสร้างรางระบาย
นํ้า ซอย ๑ หมู่ที่ 12 

เพื่อให้นํ้าไหลได้
สะดวก 

ซอย 1 - 150,000 150,000 150,000 รางระบายนํ้า 
1 แห่ง 

นํ้าสามารถ
ไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

78 โครงการสร้างรางระบาย
นํ้า ซอย ๖ หมู่ที่ 12 

เพื่อให้นํ้าไหลได้
สะดวก 

ซอย 6 - 150,000 150,000 150,000 รางระบายนํ้า 
1 แห่ง 

นํ้าสามารถ
ไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

79 โครงการขุดลําเหมืองเล็ก
เส้นห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 12 

เพื่อให้นํ้าไหลได้
สะดวก 

ขุดลอกลําเหมืองเส้น
ห้วยแม่ซ้าย 

100,000 100,000 - - ขุดลอก 1 
แห่ง 

นํ้าสามารถ
ไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

80 โครงการสร้างฝายก้ันนํ้า
จุดระหว่างนานางพวงกับ
นายสิงห์ นัยติ๊บหมู่ที่ 12 

เพื่อการบริหารจัดการ
นํ้า 

นานางพวงกับนาย
สิงห์ นัยติ๊บ 

- 200,000 200,000 100,000 ฝาย 1 แห่ง สามารถ
บริหารจัดการ 

กองช่าง 

81 โครงการเทลานคอนกรีต 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

หอประชุม 1 แห่ง - - 150,000 150,000 ลานคอนกรีต 
1 แห่ง 

มีลานสําหรับ
ทํากิจกรรมใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

82 โครงการต่อเติมอาคารที่
ทําการอบต.ดงมหาวัน 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
สํานักงานอบต.ให้
เหมาะสําหรับการใช้
งานและเพื่ออํานวย
ความสะดวก 

ปรับปรุงต่อเติมตัว
อาคารสํานักงาน
(ตามแบบที่อบต.
กําหนด) 

750,000 100,000 - - ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงานสูง
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป 

มีสถานที่ใน
การปฏิบัติงาน
เป็นสัดส่วน
และง่ายต่อ
การดูแลรักษา 

กองช่าง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

83 โครงการต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ (หอประชุม
อบต.ดงมหาวัน) 

เพื่อปรับปรุงอาคารให้
พร้อมสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

ต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ 
(หอประชุมอบต.ดง
มหาวัน)ตามแบบ
อบต.กําหนด 

500,000 200,000 200,000 100,000 โครงการ
ปรับปรุงต่อ
เติมอาคาร
เอนกประสงค์ 
จํานวน 1 
หลัง 

อาคารพร้อม
สําหรับใช้
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

84 โครงการสร้างรั้วพร้อม
ประตูหน้าที่ทําการอบต. 

เพื่อสร้างรั้วและประตู
หน้าที่ทําการ 

รั้วและประตูหน้าที่
ทําการ ตามแบบที่
อบต.กําหนด 

200,000 - - - รั้วและประตู
หน้าที่ทําการ
อบต. 

มีรั้วสําหรับ
กําหนดเขต
พื้นที่อบต 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างทางลาด
สําหรับผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อสร้างทางลาด
บริการแก่ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุที่มาติดต่อ
งาน 

ทางลาด 1 เส้น 
(ตามแบบอบต.
กําหนด) 

50,000 - - - ทางลาด 1 
เส้น 

มีทางทาง
สําหรับบริการ
ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างห้องนํ้า
สําหรับคนพิการ 

เพื่อสร้างห้องนํ้า
สําหรับบริการผู้พิการ 

จํานวน 1 ห้อง 100,000 - - - ห้องนํ้า
สําหรับผู้
พิการ 1 ห้อง 

มีห้องนํ้า
สําหรับผู้พิการ 

กองช่าง 

 
 



 

 

  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 
(ชื่อ อปท.)องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

1 โครงการพัฒนาศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ช่องทางเรียนรู้
วิชาการสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับชุมชนได้ 

สนับสนุนศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรตําบล 
ดงมหาวัน 

      50,000        50,000        50,000        50,000  มีการ
สนับสนุน
ศูนย์บริการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ทางการ
เกษตร 

เกษตรกร
สามารถนํา
วิชาการ
ความรู้ที่
ได้รับมา
ประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสม
กับตนเองได้ 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

2 โครงการส่งเสริมการเกษร 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้ในการลด
ต้นทุนการผลิตข้าว 

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

เกษตรกร
ได้รับความรู้
ด้านการลด
ต้นทุนการ
ผลิต 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการส่งเสริมการเกษตร 
หมู่ที่ 1 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เรื่องปุ๋ยอินทรีย์ 

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

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการส่งเสริมการเกษตร 
หมู่ที่ 11 

เพื่ออบรมการ
ส่งเสริมการเกษตร 

ผู้เข้าอบรม 20 คน       15,000                 -                   -                   -    อบรม
จํานวน 20 
คน 

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การเกษตร หมู่ที่ 3 

ให้ความรู้ด้านการ
เพาะปลูก 

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

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
หม่อนไหม หมู่ที่ 3 

ให้ความรู้ด้านการ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

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

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน
การปลูก
หม่อนเลี้ยง
ไหม 

สํานักงาน
ปลัด 

7 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง หมูที่ 5 

ให้ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเป็น
แนวทางในการใช้
ชีวิตตามแนวปรัชญา 

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

ผู้เข้าอมรม
นําความรู้มา
เป็นแนวทาง
ในการใช้ชีวิต 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 
(ชื่อ อปท.)องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
1.1 แผนงานงบกลาง  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

สมทบกองทุน
ประกันสังคมพ.ศ.
2545 กําหนดให้
นายจ้างที่มีลูกจ้าง
ตั้งแต่ 1 คน
ประกันสังคมขึ้นไปมี
หน้าที่ตั้งเงินสมทบใน
ส่วนของ
นายจ้าง 5% ขึ้นไปมี
หน้าที่ตั้งเงินของ
ค่าจ้างทุกเดือน     

พลังงานจ้างทั่วไป     114,700      120,000      125,000      130,000  มีการจ่าย
สมทบ
ประกันสังคม
ให้กับ
พนักงานจ้าง
ทุกคน 

มีการสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม
ตามระเบียบ 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุที่ขึ้น
ทะเบียนกับอบต.ดง
มหาวัน 

1,041 คน ข้อมูล ณ 
1 ตุลาคม 2559 

 8,200,000   8,400,000   8,600,000   8,800,000  ผู้ขึ้น
ทะเบียน
ผู้สูงอายุ
ได้รับเบี้ยทุก
คน 

มีการจ่าย
เบี้ยยังชีพ
ให้กับ
ผู้สูงอายุตาม
ระเบียบ 

สํานักงาน
ปลัด 

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้พิการที่ขึ้น
ทะเบียนกับอบต.ดง
มหาวัน 

174  คน ข้อมูล ณ 
1 ตุลาคม 2559 

 1,700,000   1,720,000   1,740,000   1,760,000  ผู้ขึ้น
ทะเบียนคน
พิการได้รับ
เบี้ยทุกคน 

มีการจ่าย
เบี้ยยังชีพคน
พิการตาม
ระเบียบ 

สํานักงาน
ปลัด 

4 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้
กัผู้ปุวยเอดส์ที่ขึ้น
ทะเบียนกับอบต.ดง
มหาวัน 

25 คน ข้อมูล ณ 1 
ตุลาคม 2559 

    200,000      200,000      200,000      200,000  ผู้ขึ้น
ทะเบียนผู้
ติดเชื้อได้รับ
เบี้ยยังชีพ
เอดส์ทุกคน 

มีการจ่าย
เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์
ตามระเบียบ 

สํานักงาน
ปลัด 

5 สํารองจ่าย เพื่อสํารองเงินไว้จ่าย
กรณีฉุกเฉินใน
ภาระกิจตามอํานาจ
หน้าที่ของอบต. 

มีการตั้งงบสํารอง
จ่าย 

    200,000      200,000      200,000      200,000  มีการตั้งงบ
สํารอง
ฉุกเฉิน 

มีเงินไว้
สํารองจ่าย
กรณีฉุกเฉิน 

สํานักงาน
ปลัด 

6 เงินสมทบหลักกองทุน
ประกันสุขภาพ 

เพื่อจ่าย  ค่าใชจ่้าย
ตามโครงการเงิน
สมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 

1 ครั้ง/ป ี       98,000        98,000        98,000        98,000  มีการ
สนับสนุน
กองทุน
จํานวน 1 
ครั้ง/ปี 

มีการจ่ายเงิน
สมทบ
หลักประกัน
สุขภาพตาม
ระเบียบ 

สํานักงาน
ปลัด 

 



 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

7 การส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการ
ดําเนินงานของ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

1 ครั้ง/ป ี       
50,000  

      
50,000  

      
50,000  

      
50,000  

มีการ
สนับสนุน
กองทุน
จํานวน 1 
ครั้ง/ปี 

มีการส่งเสริม
การ
ดําเนินงาน
ของกองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนตาม
ระเบียบ 

สํานักงาน
ปลัด 

8 ทุนการศึกษาสําหรับ
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อส่งเสริม
การศึกษาของ
ผู้ดูแลเด็ก 

จํานวน  1 ทุน       
30,000  

      
30,000  

               -                   -    มีการมอบ
ทุนการศึกษา
ให้กับผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 
1 คน 

มีการส่งเสริม
การมอบ
ทุนการศึกษา
ให้กับผู้ดูแล
เด็กตาม
ระเบียบ 

กอง
การศึกษา 

9 เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อจ่ายค่าเงิน
สมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  จํานวน
ร้อยละ  1 ของ
งบประมาณ    

 จํานวนร้อยละ  1    ของ
งบประมาณรายได้ที่นํามาคํานวณ
ไม่รวมรายได้
ประเภท พันธบัตร    เงินกู้    เงิน
ที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน 
 

    
180,000  

    
180,000  

    
180,000  

    
180,000  

มีการสมทบ
กองทุน
บําเหน็จ
บํานาญร้อย
ละ 1 

มีเงินเข้า
กองทุน
บําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการ 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส้าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
(ชื่อ อปท.)องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

1ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ้าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับ
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน (ผลผลิตของโครงการ) 

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

1 อุดหนุนไฟฟูา เพื่อขยายไฟส่อง
สว่างบริเวณทาง
สาธารณะหมู่ 
3,1,2,5 

ในเขตหมู่ 
3,1,2,5 

   270,000                 -                   -                   -    มีปริมาณ
แสงไฟสว่าง
ทาง
สาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

มีปริมาณแสง
สว่างบริเวณ
ทางสาธารณ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อําเภอเวียง
เชียงรุ้ง 

  



 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ท่ี  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

  1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน (ผลผลิตของโครงการ) 

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

1 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ศาสนพิธี 

เพื่อส่งเสริมความรู้ที่
ถูกต้องเก่ียวกับงาน
ราชพิธี รัฐพิธีและศา
สนพิธีทางพุทธ
ศาสนา 

ฝึกอบรมผู้นํา
ท้องถิ่น  ชุมชน
และผู้สนใจ  
จํานวน 30 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าอบรม
มีความรู้
ด้านศาสน
พิธีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 

ผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้และ
ปฏิบัติศาสน
พิธีต่างๆ 
อย่างถูกต้อง 

กองการศึกษา สภา
วัฒนธรรม
ตําบลดง
มหาวัน 

2 โครงการคัดเลือกคนดี
ศรีท้อง 

เพื่อคัดเลือกคนดีเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
ประชาชนในตําบล 

คัดเลือกคนดีศรี
ท้องถิ่นจํานวน 1 
คนที่อยู่ในพื้นที่
อบต.ดงมหาวัน 

5,000 5,000 5,000 5,000 ได้ผู้แทนคน
ดีศรีท้องถิ่น 
1 คน 

มีผู้เป็น
แบบอย่างที่ดี
ให้กับ
ประชาชนได้
ถือปฏิบัติตาม 

กองการศึกษา สภา
วัฒนธรรม
ตําบลดง
มหาวัน 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน (ผลผลิตของโครงการ) 

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

3 โครงการสืบค้น
ประวัติศาสตร์ชุมชน 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง 

เพื่อจัดทําข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
เป็นแหล่งสืบค้น
ประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของชุมชน 

จัดเก็บข้อมูล
ประวัติศาสตร์
ชุมชนหมู่บ้าน และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในพื้นที่ตําบลดง
มหาวัน 

     20,000                 -                   -                   -    สืบค้น
ประวัติ
ศาตร์ชุมชน
หมู่บ้าน ใน
พื้นที่ และ
การจัดเก็บ
ข้อมูลภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนมี
ความรักความ
ผูกพัน และ
ความ
ภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา สภา
วัฒนธรรม
อําเภอเวียง
เชียงรุ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  1.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน (ผลผลิตของโครงการ) 

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

1 เงินสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กอนุบาล -
 ป.6 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็ก
อนุบาล-ป 6 ให้มี
อาหารกลางวัน 

โรงเรียนในเขต
พื้นที่ 1 รร.อนุบาล
ดงมหาวัน 2.รร.
บ้านร่องหวาย 3.
รร.บ้านปงเคียน 

1,624,000 1,625,000 1,626,000 1,627,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

นักเรียนได้มี
อาหาร
กลางวัน
รับประทาน 

กองการศึกษา 1. รร.
อนุบาลดง
มหาวัน       
2.รร.บ้าน
ร่องหวาย       
3.รร.บ้าน
ปงบน 

2 โครงการจัดงานวันพ่อ
ขุนเม็งรายมหาราช
และงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย 

เพื่อสนับสนุน
โครงการจัดงานพ่อ
ขุนมังรายมหาราช
และงานกาชาด
เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นทีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกาชาดของ
จังหวัด 

สนับสนุนจัดงาน
พ่อขุนมังราย
มหาราช และงาน
กาชาด 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

มีการจัดงาน
พ่อขุดมังราย
มหาราชและ
ประชาชนได้
เข้าร่วม
กิจกรรม 

สํานักงาน
ปลัด 

อําเภอเวียง
เชียงรุ้ง 

  



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน (ผลผลิตของโครงการ) 

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

3 โครงการจัดงานพิธี
ถวายบังคมและวาง
พวงมาลาเน่ืองในวัน
ปิยมหาราช 

เพื่อร่วมเฉลิมพระ
เกียรติเน่ืองในวันปิย
มหาราชในระดับ
อําเภอ 

สนับสนุนการจัด
งานงานพิธีถวาย
บังคมและวางพวง
มาลาเน่ืองในวัน
ปิยมหาราชโดย
การอุดหนุนอ.เวียง
เชียงรุ้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

มีการจัดงานพิธี
ถวายบังคมและ
วางพวงมาลาเน่ือง
ในวันปิยมหาราช
มหาราชและ
ประชาชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

อําเภอเวียง
เชียงรุ้ง 

4 โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อร่วมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

สนับสนุนการจัด
งานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินีนาถโดย
การอุดหนุนอ.เวียง
เชียงรุ้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

มีการจัดกิจกรรม
การจัดงานเน่ืองใน
วันร่วมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
และประชาชนได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

อําเภอเวียง
เชียงรุ้ง 

 
 
 
 
 



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)   

5 โครงการจัดงานเน่ือง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

เพื่อร่วมกิจกรรมการ
จัดงานเน่ืองในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

จัดงานเน่ืองในวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
(วันพ่อ) โดยการ
อุดหนุนอ.เวียง
เชียงรุ้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

มีการจัด
กิจกรรมการ
จัดงานเน่ืองใน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็
จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ
และประชาชน
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

กองการศึกษา อําเภอเวียง
เชียงรุ้ง 

6 โครงการจัดเครื่อง
สักการะถวายเน่ืองใน
วันครบรอบวัน
สวรรคตและวันพระ
ราชสมภพ ของ
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี 

เพื่อสนับสนุนการจัด
เครื่องสักการะถวาย
เน่ืองในวันครบรอบ
วันสวรรคตและวัน
พระราชสมภพ ของ
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเน่ืองใน
วันครบรอบวัน
สวรรคตและวัน
พระราชสมภพ 
ของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราช
ชนนีของอําเภอ
เวียงเชียงรุ้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

มีการกิจกรรม
เน่ืองในวัน
ครบรอบวัน
สวรรคตและ
วันพระราช
สมภพของ
สมเด็จพระศรี
นครินทราบรม
ราชชนนีและ
ประชาชนได้
เข้าร่วม
กิจกรรม 

กองการศึกษา อําเภอเวียง
เชียงรุ้ง 

 
 



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)   

7 โครงการจัดงานสรง
นํ้าพ่อขุนเม็งราย
มหาราช 

เพื่อสนับสนุน
โครงการสรงนํ้าพ่อ
ขุนมังรายมหาราช 

สนับสนุนโครงการ
สรงนํ้าพ่อขุนมัง
รายมหาราช โดย
การ อุดหนุน อ.
เวียงเชียงรุ้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

มีการกิจกรรม
สรงนํ้าพ่อ
ขุนมังรายและ
ประชาชนได้
เข้าร่วม
กิจกรรม 

กองการศึกษา อําเภอเวียง
เชียงรุ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 6การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
  1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน (ผลผลิตของโครงการ) 

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

1 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ปฏิบัติการ
ปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ตําบลดงมหาวัน
และภาพรวมระดับ
อําเภอ 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ปัญหายา
เสพติด 

มีการดําเนิน
กิจกรรมการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา 

สํานักงาน
ปลัด 

อําเภอเวียง
เชียงรุ้ง 

2 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดเชียงราย   

เพื่อหยุดยั้งและลด
ระดับการขยายตัว
ของปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย 

อุดหนุนศูนย์
อํานวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดจังหวัด
เชียงราย  

10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี สามารถ
ปูองกันแก้ไข
ปัญหาการ
แพร่ของยา
เสพติดได้ 

สํานักงาน
ปลัด 

จังหวัด
เชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 6การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
  1.1 แผนงานรักษาควาสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน (ผลผลิตของโครงการ) 

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

1 โครงการจัดกิจกรรม
วันอาสาสมัคร 
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 

เพื่ออุดหนุนที่ว่าการ
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง
ในการจัดกิจกรรมวัน
อปพร. ระดับอําเภอ 

อุดหนุนอําเภอ
เวียงเชียงรุ้งในการ
จัดกิจกรรม อปพร.
ระดับอําเภอ 

5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

เพื่อจัดกิจกรรม
วันอพปร.สร้าง
ขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
ระดับอําเภอ 

สํานักงาน
ปลัด 

อําเภอเวียง
เชียงรุ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน (ผลผลิตของโครงการ) 

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

1 โครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพสถานที่
กลางสําหรับเป็นศูนย์
รวมข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง 

เพื่อให้ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือการ
จ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอมีความ
โปร่งใสเชื่อถือได้และ
เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง 

35,000 35,000 35,000 - อุดหนุน มีการจ้าง
เหมาบุคคล 
ภายนอกเพื่อ
ช่วยเหลือใน
การ
ดําเนินงาน
และ
อํานวยการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
ตลอดจนการ
รักษาความ
สะอาด 

สํานักงาน
ปลัด 

อบต.ปุาซาง
,อบต.ทุ่งก่อ,
เทศบาล
ตําบลบ้าน
เหล่า 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ชื่อ อปท.)องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน 

ก. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ้าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับ 
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 
1 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์

คอนกรีต สาย ชร.ถ 1 0086 
–บ้านสันไทรงามเชื่อมต่อ
ระหว่างเทศบาลตําบลบ้าน
เหล่ากับองค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมหาวัน 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
โดยสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
คอนกรีต สาย ชร.ถ 1 
0086 – บ้านสันไทร
งาม   กว้าง 6.00   
เมตร  ยาว  3,450  
เมตร   ตําบลดงมหาวัน   
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง  
จังหวัดเชียงราย   

 6,796,000  6,796,000  6,796,000  6,796,000  ร้อยละของ
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
สัญจร
โดยสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยต่อ
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

(ชื่อ อปท.)องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน 
ก. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ้าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับ 
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 
1 โครงการหินเรียงพนังก้ันนํ้า

กกม. 5 ม. 6 ม. 7 ม. 8 ม. 
9 และหมู่ที่ 10 

เพื่อปูองกันตลิ่ง
แม่นํ้ากกและนํ้าท่วม
พื้นที่เกษตร 

ยาว 650 ม.  10,000,000   10,000,000  10,000,000 10,000,000 พนังสําหรับ
ปูองกันตลิ่ง 

ปูองกันนํ้า
ท่วม 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลส์ สาย
บ้านสันไทรงาม - บ้านปุาตึง 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางได้สะดวก 

กว้าง 6 เมตร      5,000,000     5,000,000    5,000,000    5,000,000  ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

  



 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 
3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนมี

สถานที่ออกกําลัง
กาย 

ลานกีฬา 1 แห่ง     3,000,000     3,000,000    3,000,000    3,000,000  ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 ส้าหรับ โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 (ชื่อ อปท.)องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

1.2 แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

1 โครงการล้างส้วมพร้อมกัน
รับวันสงกรานต์ 

เพื่อรณรงค์การรักษา
ส้วมในบริเวณ
สํานักงาน 

ล้างส้วมบริเวณ
ภายในอบต.ดงมหา
วัน 

               -                   -                   -                   -    ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

ส้วมภายใน
อาคารอบต.มี
ความสะอาด 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

1.2 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

1 โครงการจัดระบบงานธุรการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้งานธุรการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นระบบ 

บุคลากรที่รับผิดชอบ
งานธุรการ 

               -                   -                   -                   -      งานสารบรรณ
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเป็น
ระบบ 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
สันไทรงาม 

3 โครงการระบบสารสนเทศ เพื่อให้งานทะเบียน 
ข้อมูลสารสนเทศของ
ศูนย์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

บุคลากรที่รับผิดชอบ
งานทะเบียน 

               -                   -                   -                   -      งานทะเบียน
และข้อมูล
สารสนเทศ
เป็นไปด้วย
ความ
เรียบร้อย 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
สันไทรงาม 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

4 โครงการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

               -                   -                   -                   -      ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการ
จัดการเรียน
การสอนได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ 
แห่ง 

5 โครงการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ครูทุกคน                -                   -                   -                   -      ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนา
สมวัย 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ 
แห่ง 

6 โครงการเสริมสร้างไอคิว อี
คิว 

เพื่อเสริมทักษะให้กับ
เด็กเด็ก 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

               -                   -                   -                   -      เด็กเด็กมี
ทักษะที่ดี 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ 
แห่ง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

7 โครงการจัดทําแผนจัด
ประสบการณ์ 

เพื่อให้การบริหาร
และการจัดการศึกษา
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

ครูทุกคน                -                   -                   -                   -      ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
แผนการจัด
ประสบการณ์
ที่ได้มาตรฐาน 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ 
แห่ง 

8 โครงการฟันสวยยิ้มใส เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการ
รักษาสุขภาพในช่อง
ปากและวิธีการแปรง
ฟันอย่างถูกวิธี 

เด็กทุกคน                -                   -                   -                   -      เด็กรู้จักวิธีการ
รักษาสุขภาพ
ในช่องปาก
และวิธีการ
แปรงฟันอย่าง
ถูกวิธี 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก๓ 
แห่ง 

9 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดภัยจากขนมกรุบกรอบ 

เพื่อให้เด็กรู้จักการ
เลือกรับประทาน
อาหารขนมที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

เด็กทุกคน                -                   -                   -                   -      เด็กรู้จักการ
เลือก
รับประทาน
อาหารขนมที่
มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก๓ 
แห่ง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

10 โครงการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

เด็กทุกคน                -                   -                   -                   -      เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก๓ 
แห่ง 

11 โครงการวิทยาศาสตร์สําหรับ
เด็กปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กมีทักษะ
ทางความคิด การคิด
อย่างมีเหตุผล รู้จัก
การสังเกต 

เด็กทุกคน                -                   -                   -                   -      เด็กมีทักษะ
ทางความคิด 
การคิดอย่างมี
เหตุผล รู้จัก
การสังเกต 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก๓ 
แห่ง 

12 โครงการหนูน้อยรักการอ่าน เพื่อให้เด็กมีทักษะ
การอ่านเพื่อพัฒนา
ทางด้านภาษา
ความคิดจินตนาการ 

เด็กทุกคน                -                   -                   -                   -      เด็กมีทักษะ
การอ่านเพื่อ
พัฒนา
ทางด้านภาษา
ความคิด
จินตนาการ 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก๓ 
แห่ง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

13 โครงการ English is fun for 
kids 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
และพัฒนาตนเองใน
ด้านภาษาที่สอง 
(ภาษาอังกฤษ) 

เด็กทุกคน                -                   -                   -                   -      เด็กได้เรียนรู้
และพัฒนา
ตนเองในด้าน
ภาษาที่สอง 
(ภาษาอังกฤษ) 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก๓ 
แห่ง 

14 โครงการวันสําคัญ เพื่อให้เด็กได้ทํา
กิจกรรมเน่ืองในวัน
สําคัญต่างๆ 

เด็กทุกคน                -                   -                   -                   -      เด็กได้ทํา
กิจกรรมเน่ือง
ในวันสําคัญ
ต่างๆ 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก๓ 
แห่ง 

15 โครงการหนูน้อยมารยาท
งามอย่างไทย 

เพื่อให้เด็กมีมารยาท
ที่ดีงามอย่างไทย 

เด็กทุกคน                -                   -                   -                   -      เด็กมีมารยาท
ที่ดีงามอย่าง
ไทย 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก๓ 
แห่ง 

16 โครงการออมทรัพย์ เพื่อให้เด็กมีทักษะ
การออมเงิน 

เด็กทุกคน                -                   -                   -                   -      เด็กมีทักษะ
การออมเงิน 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก๓ 
แห่ง 

  



 

 

 
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

17 โครงการตกแต่งห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ให้แก่เด็ก 

เด็กและครู                -                   -                   -                   -      ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
สภาพ 
บรรยากาศ 
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ 
แห่ง 

18 โครงการพัฒนามุม
ประสบการณ์ 

เพื่อพัฒนามุม
ประสบการณ์ภายใน
ห้องเรียนให้สามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้แก่เด็กได้อย่าง
รอบด้าน 

เด็กและครู                -                   -                   -                   -      ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีมุม
ประสบการณ์
ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้แก่
เด็ก 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ 
แห่ง 

19 โครงการจัดทําสื่อนวัตกรรม
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้ใช้สื่อที่
หลากหลาย 

เด็กเด็กและครู                -                   -                   -                   -      เด็กมีสื่อใช้
งานที่
หลากหลาย 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ 
แห่ง 

20 โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างชุมชน
และสถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู เด็กและ
ชุมชน 

               -                   -                   -                   -      ชุมชนและ
สถานศึกษามี
ความเข้าใจอัน
ดีต่อกัน 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ 
แห่ง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

21 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างชุมชน
และสถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู เด็กและ
ชุมชน 

               -                   -                   -                   -      ชุมชนและ
สถานศึกษามี
ความเข้าใจกัน 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ 
แห่ง 

22 โครงการตรวจสุขภาพโดย
ผู้ปกครอง 

เพื่อให้ผู้ปกครอง
ประเมินความสะอาด
ร่างกายของเด็ก
หลังจากกลับจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครู เด็กและ
ผู้ปกครอง 

               -                   -                   -                   -      ผู้ปกครอง 
ชุมชนและ
สถานศึกษามี
ความเข้าใจกัน 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ 
แห่ง 

23 โครงการตลาดน่ารู้ เพื่อให้ผู้ปกครอง 
ชุมชนมีส่วนในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่เด็กใน
ด้านการซ้ือขาย
แลกเปลี่ยน 

ครู เด็กและ
ผู้ปกครอง 

               -                   -                   -                   -      ผู้ปกครอง 
ชุมชนมีส่วน
ในการส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้
ให้แก่เด็ก 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ 
แห่ง 

  



 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

24 โครงการมือสะอาดปราศจาก
โรค 

เพื่อให้เด็กได้มี
สุขภาพแข็งแรง 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสันไทรงาม 

               -                   -                   -                   -      เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ 
แห่ง 

25 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี เพื่อให้เด็กได้มี
สุขภาพแข็งแรง 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสันไทรงาม 

               -                   -                   -                   -      เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา
,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ 
แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 (ชื่อ อปท.)องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

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

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีไว้ใช้ใน
สํานักงานปลัด 

เก้าอ้ี จํานวน 14 ตัว       10,000                 -                   -            4,000  สํานักงาน
ปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีไว้ใช้ใน
กองคลัง 

เก้าอ้ี จํานวน 13 ตัว       11,000                 -             
6,000  

               -    กองคลัง 

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเครื่องปริ๊น
เตอร์ชนิดขาวดํา 

เครื่องปริ๊นเตอร์ชนิด
ขาวดํา จํานวน 2 
เครื่อง 

         
3,300  

               -             
3,300  

               -    สํานักงาน
ปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเครื่องปริ๊น
เตอร์ชนิดขาวดํา 

เครื่องปริ๊นเตอร์ชนิด
ขาวดํา จํานวน 3 
เครื่อง 

      99,000                 -                   -                   -    กองคลัง 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเครื่องปริ๊น
เตอร์ชนิดสี 

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network 
จํานวน 1 เครื่อง 

      12,000                 -                   -                   -    สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

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

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซ้ือ
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานบริหารงานบุคคล
ของอบต. 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 
ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

      29,000                 -                   -                   -    สํานักงาน
ปลัด 

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็ก ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บาน จํานวน 5 ตู้ 

      11,000          5,500           
5,500  

        5,500  สํานักงาน
ปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็ก ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บาน จํานวน 8 ตู้ 

      11,000        11,000        11,000        11,000  กองคลัง 

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดซ้ือเครื่องทํา
นํ้าร้อนนํ้าเย็นติดตั้ง 
ณ หอประชุม
อเนกประสงค์ 

เครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้า
เย็น จํานวน 1 
เครื่อง 

         
4,800  

               -                   -                   -    สํานักงาน
ปลัด 

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดหาโต๊ะพับเก็บ
ได้ไว้ดําเนินการใน
กิจกรรมอบต. 

โต๊ะอเนอกประสงค์
พับเก็บได้ จํานวน 8 
ตัว 

      10,000                 -             
5,000  

               -    สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

ที่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

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

11 งานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดหาเครื่องพ่น
หมอกควันใช้ในงาน
ปูองกันไช้เลือดออก. 

เครื่องพ่นหมอกควัน 
จํานวน 1 เครื่อง 

      59,000                 -                   -                   -    สํานักงาน
ปลัด 

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดหา
เครื่องปรับอากาศ
ติดตั้งภายใน
สํานักงาน 

จัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ 
จํานวน 2 เครื่อง 
ขนาด 24,000btu 
ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 2559 

      60,000        30,000                 -                   -    สํานักงาน
ปลัด 

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหาคอมพิว
เตรอ์สํานักงาน 
สําหรับปฏิบัติงาน
กองคลัง 

จัดหาคอมพิวเตอร์
สํานักงาน จํานวน 2 
เครื่อง ราคาตาม
มาตรฐาน ict 

      16,000        16,000                 -                   -    กองคลัง 

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดหาโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
ปฏิบัติงานกองคลัง 

จัดหาโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ จํานวน 
3 ตัว 

         
2,000  

        2,000           
2,000  

               -    กองคลัง 

 
 
 



 

 

ที่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

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

15 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานขุดเจาะ
ถนนคอนกรีตเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพ
งาน 

จัดซ้ือเครื่องเจาะ
คอนกรีต จํานวน 1 
เครื่อง 

      80,000                 -                   -                   -    กองช่าง 

16 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็ก ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บาน จํานวน 2 ตู้ 

      11,000                 -                   -                   -    กองช่าง 

17 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดหาโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
ปฏิบัติงานกองช่าง 

จัดหาโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ จํานวน 
2 ตัว 

      40,000                 -                   -                   -    กองช่าง 

18 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหาคอมพิว
เตรอ์สํานักงาน 
สําหรับปฏิบัติงาน
กองช่าง 

จัดหาคอมพิวเตอร์
สํานักงาน จํานวน 2 
เครื่อง ราคาตาม
มาตรฐานICT 
 
 
 

      32,000                 -                   -                   -    กองช่าง 



 

 

ที่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

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

19 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเครื่องปริ๊น
เตอร์ชนิดขาวดํา 

เครื่องปริ๊นเตอร์ชนิด
ขาวดํา จํานวน 3 
เครื่อง 

         
6,600  

               -                   -                   -    กองการศึกษา 

20 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดหาเครื่องถ่าย
ขนาดเล็กสําหรับงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอลขาว ดํา 
ความเร็ว 10 แผ่น/
นาที 

      50,000                 -                   -                   -    กองการศึกษา 

21 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเครื่องปริ๊น
เตอร์ชนิดสีสําหรับ
งานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์
แบบสี 

         
5,000  

        5,000           
5,000  

               -    กองการศึกษา 

22 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซ้ือ
คอมพิวเตอร์ใช้ในงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 3 เครื่อง 

      16,000        16,000        16,000                 -    กองการศึกษา 

23 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บาน จํานวน 3 ตู้ 

         
5,500  

        5,500           
5,500  

               -    กองการศึกษา 

24 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซ้ือพัดลมสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซ้ือพัดลม จํานวน 
15 ตัว 
 
 
 

         
7,500  

               -                   -                   -    กองการศึกษา 

 



 

 

ที่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

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

25 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในการบรรเทา
สาธารณภัยในการตัด
ก่ิงไม้ขวางทาง 

เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 
2 เครื่อง 

      10,000                 -                   -                   -    สํานักงาน
ปลัด 

26 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อสําหรับตัดหญ้า
ภายในอบต.ดงมหา
วัน 

เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง จํานวน 1 
เครื่อง 

      20,000                 -                   -                   -    สํานักงาน
ปลัด 

รวม     611,200        91,000        59,300        20,500   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๕๕  
 
 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ันจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตามและประเมิน

ยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผน
น้ันจะต้องดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น             สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ 
๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตามและประเมิน

ยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 13  และในการประเมินแผน
น้ันจะต้องดําเนินการประเมินคุณภาพของ                แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น            สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ 
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล             ให้บรรลุ
เปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาน้ันจะต้องมีการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ 
๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะต้องดําเนินการ
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง 

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/               ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การตดิตามและประเมินผล 
 

http://www.dla.go.th/


 

 

การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใช้การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิน่ในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน้าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับ

สับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําได้ยากและบางเรื่องอาจทําไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ        ในการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณ์คลัง              ในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                    ให้สามารถ

ดําเนินการได้ในปีงบประมาณน้ัน   
๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันพจิารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านจะต้อง

ดําเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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 ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน  
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564)   เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ตามข้ันตอนและวิธีการ     ที่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับมตใินการประชุมสภาองค์บริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจําปี ๒๕๕9 เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  ๒๕๕9   

 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ 17 (4) และข้อ 24  องค์การบริหารส่วนตําบลดง
มหาวัน  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
ไป   

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   31 ตุลาคม  พ.ศ.2559 
 
             ก๋องคํา    นัยติ๊บ 
 

(นายก๋องคํา    นัยติ๊บ) 
นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลดงมหาวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

      แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 
        องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมหาวนั(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

   งานวิเคราะหน์โยบายและแผน 
          องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมหาวนั 


