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เหตุผลและความจ าเป็น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
เพ่ิมเติม/แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 

---------------------------------- 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการด าเนินงาน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน  ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ซ่ึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ลง
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และมีการเพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2560 และมีการเพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561     ไปแล้ว
นั้น แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) และบางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ   ดั้งนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล 

ดงมหาวัน จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

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

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

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 
 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 4 886,000 7 1,586,000 4 1,238,000 4 1,238,000 17 4,650,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 0 - 1 47,460 1 53,110 1 58,760 3 159,330 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 1 74,800 3 105,000 3 105,000 3 105,000 10 389,800 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 0 - 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

ครุภัณฑ์ 0 - 16 1,067,750 7 958,000 5 940,000 28 2,965,750 
รวม 5 960,800 28 2,906,210 16 2,454,110 14 2,441,760 61 8,464,880 

 
 
 

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

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 
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ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
(ผ.01) 
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ยุทธศาสตรท์ี่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง่ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จ าเป็นในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

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

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1.  โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกเพื่อการเกษตร 
จุดเริม่ต้นนานายบัวลี ป้อง
ปิด จุดสิ้นสุดนานางชุมภูนุช 
ค ามูล หมู่ที่ 11 บ้านใหม่
ร่องหวาย 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

กว้าง 2.00 ม. ยาว 
850.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 170 
ลูกบาศก์เมตร 

98,000 98,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
2.  โครงการปรับปรุงถนนหิน

คลุกเพื่อการเกษตร (รื้อผิว
ทางเดิมแล้วบดทับ) จ านวน 
2 จุด หมู่ที่ 11 บ้านใหม่
ร่องหวาย 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

จุดที่ 1 จุดเริ่มต้น
สวนนายบัวลี ป้อง
ปิด จุดสิ้นสุดคลอง
ชลประทาน กว้าง 
3.00 ม. ยาว 
1,050.00 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่าง 
3,150 ตร.ม. 
จุดที่ 2 จุดเริ่มต้นไร่
นางบุญชู ค าภาษี 
จุดสิ้นสุดสะพานข้าม
ล าน้ าแม่เผื่อ กว้าง 
3.00 ม. ยาว 
1,850 ม. หรือมีพืน
ที่ไม่น้อยกว่า 5ล
550 ตร.ม. 
ความยาวรวมไน้อย
กว่า 2,900 ม. หรือ
มีพั้นท่ีไม่น้อยกว่า 
8,700 ลูกบาศก์
เมตร 

200,000 200,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
3.  โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ ารางว ีหมู่ที่ 12 บ้านใหม่
มหาวัน 

เพื่อช่วยระบายน้ าไม่
เกิดน้ าท่วมขัง 

จุดเริม่ต้นบ้าน ด.ต.
ประคอง หน่อแก้ว 
จุดสิ้นสุดบ้าน ด.ต.
ประคอง หน่อแก้ว 
กว้าง 1.10 ม. ลึก 
0.40 ม. ความยาว 
80.00 ม. พร้อมวาง
ท่อ คสล. 0.40 ม. 
จ านวน 6 ท่อน 
(ตามแบบที่อบต.
ก าหนด) 

- 50,000 - - รางระบาย
น้ า 1 แห่ง 

ไม่เกดิน้ า
ท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 

4.  โครงการปรับปรุงถนนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบอบต.ดงมหา
วัน 

เพื่อปรับปรุงถนนใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 

ถนนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

- 150,000 150,000 150,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ปรับปรุง
ถนนให้มี
สภาพที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1.  โครงการต่อเติมอาคาร

หอประชุมอเนกประสงค์ 
อบต.ดงมหาวัน 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ให้
พร้อมส าหรับบริการ
ประชาชน 

งานเวทีคสล. 
งานปิดหลังคากัน
สาด 
งานระบบไฟฟ้า 
(ตามแบบที่อบต.
ก าหนด) 

480,000 480,000 480,000 480,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

อาคารที่
พร้อม
ส าหรับ
บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

2.  โครงการก่อสร้างทางลาดคน
พิการและผู้สูงอาย ุ 
อบต.ดงมหาวัน 

เพื่อสร้างทางลาด
ส าหรับบริการ
ประชาชนท่ีเป็น
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

งานอาคาร 
(ตามแบบที่อบต.
ก าหนด) 

108,000 108,000 108,000 108,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ทางลาด
ส าหรับ
บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

3.  โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
ของ อบต.ดงมหาวัน 

เพื่อให้ทุกส่วน
ราชการมสีถานท่ีเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ 
ทรัพย์สินและ
เอกสารของทาง
ราชการที่เป็น
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

อาคารขนาด 25 x 
4 ม. จ านวนวน 5 
ห้อง ๆ ละ 5x4 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 100 ตร.ม. 
(ตามแบบที่อบต.
ก าหนด) 

- 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของ
ทรัพย์สิน
ของอบต.
ได้รับการ
จัดเก็บอย่าง
ถูกต้องเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

มีสถานท่ีเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ 
ทรัพย์สิน
และเอกสาร
ของทาง
ราชการ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2561 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
1.1 แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

1 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 
ปี) 

เพื่อสนับสนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาหนังสือ,
อุปกรณ์การเรียน,
เครื่องแบบนักเรยีน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 แห่ง 

-ค่าหนังสือเรียน 
อัตราคนละ 200 
บาท/ป ี
-ค่าอุปกรณ์การ
เรียนอตัราคนละ 
200 บาท/ป ี
-ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนอัตราคนละ 
300บาท/ป ี
-ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนอัตราคนละ 
430 บาท/ป ี

- 47,460 53,110 58,760 ร้อยละของเด็ก
ที่ได้รับหนังสือ,
อุปกรณ์การ
เรียน,
เครื่องแบบ
นักเรียน,และ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

สนับสนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาหนังสือ,
อุปกรณ์การเรียน,
เครื่องแบบ
นักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 แห่ง 

กอง
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2561 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

 

ก. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1.  โครงการโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ

 
-เพื่อส่งเสรมิกิจกรรม
กลุ่มผูสู้งอายุในการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน 
-เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ในการดูแลสุขภาพ
กายและจติใจ 

ผู้สูงอายุในต าบลดง
มหาวัน 

74,800 75,000 75,000 75,000 สมาชิก
ผู้สูงอายุท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจ 

ส่งเสริม
กิจกรรมกลุ่ม
ผู้สูงอายุใน
การท า
กิจกรรม
ร่วมกัน 
ผู้สูงอายุ
ได้รับความรู้
อย่าง
ต่อเนื่องใน
การดูแล
สุขภาพกาย
และจิตใจ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 
(งบสปสช.) 

 

แบบ ผ.01 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3/2561     หน้า 15           
 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1.  โครงการอาสาจราจรน้อย เพื่ออบรมให้ความรู้

ในกฎหมายจราจร
และการใช้สญัญาณ
มือ 

นักเรียนของโรงเรียน
ในพื้นที่ จ านวน 3 
โรงเรียน 

- 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าอบรม
มีความรู้
ด้านจราจร
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าอบรมี
ความรู้ใน
กฎหมาย
จราจรและ
การใช้
สัญญาณมือ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 
 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 โครงการป้องกันและควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีน 
เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนในพ้ืนท่ี 

หมู่บ้านในพื้นที่ 
จ านวน 11 หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความรู้
เกี่ยวกับสาร
ไอโอดีน 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 
 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

1.  โครงการจดัท าข้อมูลแผน
ที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อจัดท าแผนท่ีภาษี
ใหค้รอบคลุมพื้นท่ี
ต าบลดงมหาวันและ
เป็นปัจจุบัน 

ข้อมูลแผนที่ภาษี
ครอบคลมุพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

- 100,000 100,000 100,000 ทะเบียน
ข้อมูลแผนที่
ภาษี 

มีข้อมูลแผน
ที่ภาษีและ
สามารถ
จัดเก็บ
รายได้
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1.  วัสดุส ารวจ เพื่อจัดหาส ารวจ

ส าหรับการปฏิบตัิงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ส ารวจ เช่น บันได 
และอื่น ๆ ฯลฯ 

- 10,000 10,000 10,000 วัสดุ
ดับเพลิง
ส าหรับ
ปฏิบัติงาน  

มวีัสดดุับเพลิง
ส าหรับพร้อม
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

(ผ.02) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2561 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน (ผลผลิตของ

โครงการ) 

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

1 โครงการจดัเครื่อง
ราชสักการะถวาย
เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตของสมเด็จ
พระศร ี
นครินทราบรมราช
ชนนี (18 ก.ค.)  

เพื่อสนับสนุนการจัด
เครื่องราชสักการะ
ถวายเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต
ของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราช
ชนน ี
(18 ก.ค.) 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเนื่องใน
วันครบรอบวัน
สวรรคต ของ
สมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราช
ชนน ี
 

- 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

มีการกิจกรรม
เนื่องในวัน
ครบรอบวัน
สวรรคต 
กิจกรรมของ
สมเด็จพระศรี
นครินทราบรม
ราชชนนี 

กองการศึกษา อ าเภอเวียง
เชียงรุ้ง 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน (ผลผลิตของ

โครงการ) 

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

2 โครงการวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบบรมราชชนนี 
(21 ต.ค.)  

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

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเนื่องใน
วันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จ
พระศรีนคริน
ทราบบรมราช
ชนน ี
(21 ต.ค.)  

- 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

มีการกิจกรรม
เนื่องในวัน
คล้ายวันพระ
ราชสมภพ
สมเด็จพระศรี
นครินทราบ
บรมราชชนน ี
(21 ต.ค.)  

กองการศึกษา อ าเภอเวียง
เชียงรุ้ง 

3 โครงการจดักิจกรรม
การประกวดริ้วขบวน
ศิลปวัฒนธรรม 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
เพื่อประชาสมัพันธ์
การแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 46 
“เจียงฮายเกมส์” 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

-เพื่อจัดกิจกรรมการ
ประกวดริ้วขบวน
ศิลปวัฒนธรรม 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
เพื่อประชาสมัพันธ์
การแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 46 
“เจียงฮายเกมส์” 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

สนับสนุนโครงการ
จัดกิจกรรมการ
ประกวดริ้วขบวน
ศิลปวัฒนธรรม 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
เพื่อ
ประชาสมัพันธ์การ
แข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 
46 “เจยีงฮาย
เกมส์” 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2562 

- 85,000 - - ร้อยละของ
ความพึงพอใจ 

มีการจัดกิจกรรม
การประกวดร้ิว
ขบวน
ศิลปวัฒนธรรม 
อ าเภอเวยีงเชียง
รุ้งเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 
46 “เจียงฮาย
เกมส์” 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2562 

กองการศึกษา อ าเภอเวียง
เชียงรุ้ง 
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ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
 (ผ.05) 
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ยุทธศาสตรท์ี่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง่ สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จ าเป็นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2561 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

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

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
1.  โครงการก่อสร้าง

ระบบกระจายน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 
หนองแคห่าง 
หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน 

เพื่อสร้างระบบกระจายน้ า
และลดต้นทุนการผลิต
สนับสนุนให้ใช้พลังงาน
หมุนเวียนแกเ่กษตรกร 

สร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ประจ าจุดหนองแคห่าง 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระบบ
กระจายน้ า
ด้วย
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
1 จุด 

มีระบบ
กระจาย
น้ าและลด
ต้นทุนการ
ผลิต 

กรม
ทรัพยากร
น้ าภาค 1 
ล าปาง/
กองช่าง 

2.  โครงการก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทติย์ 
หนองน้ าสาธารณะ 
หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา 

เพื่อสร้างระบบกระจายน้ า
และลดต้นทุนการผลิต
สนับสนุนให้ใช้พลังงาน
หมุนเวียนแก่เกษตรกร 

สร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ประจ าจุดหนองแคห่าง 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระบบ
กระจายน้ า
ด้วย
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
1 จุด 

มีระบบ
กระจาย
น้ าและลด
ต้นทุนการ
ผลิต 

กรม
ทรัพยากร
น้ าภาค 1 
ล าปาง/
กองช่าง 

แบบ ผ.05 
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ที ่
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
3.  โครงการก่อสร้าง

ระบบกระจายน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 
หนองน้ าสาธารณะ 
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทร
งาม 

เพื่อสร้างระบบกระจายน้ า
และลดต้นทุนการผลิต
สนับสนุนให้ใช้พลังงาน
หมุนเวียนแก่เกษตรกร 

สร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ประจ าจุดหนองแคห่าง 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระบบ
กระจายน้ า
ด้วย
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
1 จุด 

มีระบบ
กระจาย
น้ าและลด
ต้นทุนการ
ผลิต 

กรม
ทรัพยากร
น้ าภาค 1 
ล าปาง/
กองช่าง 

แบบ ผ.05 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 

 (ผ.08) 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 3/2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

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

1.  การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร ์All In 
One ส าหรับงาน
ส านักงาน (ราคาตาม
มาตรฐาน ICT) 

เครื่องคอมพิวเตอร ์
All In One ส าหรับ
งานส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่อง 

- 17,000 - - กองการศึกษา 

2.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาตู้บานเลื่อน
กระจก 5 ฟุต ส าหรับ
งานจัดเก็บฯ กองคลัง 
(ราคาตามท้องตลาด) 

ตู้บานเลื่อนกระจก 
5 ฟุต 

- 5,000 - - กองคลัง 

3.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาตูเ้หล็กแบบ 
2 บาท ส าหรับงาน 
กองคลัง 
(ราคาตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน - 5,500 - - กองคลัง 

4.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาตู้บานเลื่อน
กระจก 5 ฟุต ส าหรับ
ตรวจสอบภายใน 
ส านักงานปลัด 
(ราคาตามท้องตลาด) 

ตู้บานเลื่อนกระจก 
5 ฟุต  

- 5,000 - - ส านักงานปลัด
ฯ (ตรวจสอบ
ภายใน) 

แบบ ผ.08 
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ที่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

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

5.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน
ไว้ใช้ในส านักงานปลัด. 
,ตรวจสอบภายใน 
(ราคาตามท้องตลาด) 

เก้าอีส้ านักงาน 
จ านวน 8 ตัว 

- 22,400 - - ส านักงาน
ปลัด/
ตรวจสอบ
ภายใน 

6.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร ์All In 
One ส าหรับงาน
ส านักงาน (ราคาตาม
มาตรฐาน ICT) 

เครื่องคอมพิวเตอร ์
All In One ส าหรับ
งานส านักงาน 
จ านวน 2 เครื่อง 

- 34,000 - - ส านักงานปลัด
ฯ/(ตรวจสอบ
ภายใน 

7.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร ์หรือชนิด LED 
ขาวดา (ราคาตาม
มาตรฐาน ICT) 

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร ์หรือชนิด 
LED ขาวด า (18 
หน้า/นาที) จ านวน 
1 เครื่อง 

- 2,600 - - ส านักงานปลัด
ฯ (ตรวจสอบ
ภายใน) 

8.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาโต๊ะหมูบู่ชา 
จ านวน 1 ชุด ใช้
ส าหรับงานกิจกรรม
ของอบต. (ราคาตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

โต๊ะหมู่บูชา  
1) ท าด้วยไม้สัก 
2) มีโตะ๊หมู่บูชา 9 
ตัว ความกว้างตัวละ 
9 นิว้ 
3) มีฐานรองโตะ๊หมู่
จ านวน 1 ชุด 

- 8,500 - - ส านักงานปลัด
ฯ 

แบบ ผ.08 
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ที่ 

แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

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

9.  สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อ ใช้ส าหรับการ
ก าจัดแมลงและ
ศัตรูพืชทางการเกษตร 
การฆ่าเชือ้โรค 
หรือ การป้องกัน 
ก าจัดแมลง ซึ่งเป็น
พาหะน าโรค เช่น ยุง 
แมลง เป็นต้น (ราคา
ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

เครื่องพ่นหมอกควัน 
1) ปริมาณการฉีด
พ่นน้้ายาไม่น้อย
กว่า 40 ลิตรต่อ
ชั่วโมง 
2) ถังบรรจุน้้ายาไม่
น้อยกว่า 6 ลิตร 
3) ก้าลังเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า 25 
แรงม้า  

- 59,000 59,000 59,000 ส านักงานปลัด
ฯ 

10.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหา
เครื่องโทรสาร ส าหรับ
ปฏิบัติงาน กจิกรรม
ของอบต. (ราคาตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

เครื่องโทรสาร แบบ
ใช้กระดาษธรรมดา 
ส่งเอกสารไดค้รั้งละ 
20 แผ่น  
จ านวน 1 เครื่อง 

- 18,000 - - ส านักงานปลัด
ฯ 

11.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เอกสาร
ปฏิบัติงาน จ านวน 1 
ตัว 
(ราคาตามท้องตลาด) 

ตู้เอกสาร 1 บาน
เลือน 4 ลิ้นชัก 
จ านวน 2 ตัว 

- 8,000 - - ส านักงานปลัด
ฯ 

แบบ ผ.08 
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ที่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

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

12.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊ปฏิบตัิงาน  
(ราคาตามท้องตลาด) 

โต๊ะ  - 3,750 - - ส านักงานปลัดฯ 

13.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในการบรรเทา
สาธารณภัยในการตดั
กิ่งไม้ขวางทาง (ราคา
ตามท้องตลาด) 

เลื่อยโซ่ยนต์  - 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัดฯ 

14.  รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ดับเพลิง เพื่อจัดหาหัวฉีดับเพลิง 
ใช้ในการฉีดน้ า
ดับเพลิง (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

หัวฉีดดับเพลิง - 35,000 35,000 35,000 ส านักงานปลัดฯ 

15.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ปั๊มน้ าภายใน
ส านักงาน (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

เครื่องปั๊มน้ า
อัตโนมัติ ขนาด 
750w 

- 21,000 21,000 21,000 ส านักงานปลัดฯ 

16.  การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาเก้าอี้
รับประทานอาหาร
ส าหรับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(ราคาตามท้องตลาด) 

เก้าอี้รับประทาน
อาหารส าหรับเด็ก
เล็ก จ านวน 40 ตัว  

- 8,000 - - กองการศึกษา 

แบบ ผ.08 
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ที่ 

แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

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

17.  เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อมีรถส าหรับใช้ใน
งานราชการ 
(ราคาตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต้่ากว่า2,400 ซีซี 
หรือก้าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต้่ากวา่ 110 
กิโลวัตต ์ขับเคลื่อน 
2 ล้อ 
2) แบบดับเบิ้ลแค็บ 
(1) ห้องโดยสาร
เป็นแบบดับเบิ้ล
แค็บ 4 ประต ู
(2) เป็นกระบะ
ส้าเร็จรูป 
(3) เป็นราคารวม
เครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษี
สรรพสามิต 
 

  -   814,000  814,000  814,000  กองช่าง 

แบบ ผ.08 
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ที่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

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

18.  การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาโต๊ะ
รับประทานอาหาร
ส าหรับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

โต๊ะรับประทาน
อาหารขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 0.60 ม. 
ยาว 2.4 ม. สูง 
0.50 เมตร จ านวน 
4 โต๊ะ (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

- 10,000 - - กองการศึกษา 

แบบ ผ.08 
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บัญชีสรุป โครงการ ผ.01 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 
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ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

(ผ.01) 
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ยุทธศาสตรท์ี่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง่ สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จ าเป็นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

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

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

จากหน้าบ้านนายชาญวิทย์   
สุขเกษม ไปทางบ่อสูบ
น้ าประปาหมู่บ้านจุดเริ่มต้น
บ้านนายชาญวิทย์ สุขเกษม 
จุดส้ินสุดนานางสาวรัตติกร  
มณีวรรณ หมู่ท่ี 1  
บ้านดงมหาวัน 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
210.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 
630.00 ตร.ม. 

- 300,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายสัญญา 
เกตุละคร ไปทางประปาหมู่บา้น 
จุดเร่ิมต้นบ้านนายสัญญา เกตุ
ละคร จุดสิ้นสุดสวนนายไพบูรย์ 
โคตรบรรเทา หมู่ที่ 2 บา้นร่อง
หวาย 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
51.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 
204.00 ตร.ม. 

- 100,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
3.  โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ า คสล. รปูตัวยูพร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย
จุดเริม่ต้นบ้านนางราตร ี 
ไสงาม จุดสิ้นสุดสวน  
นายศราวุธ  ศรีประดับ   

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายน้ าไดส้ะดวก
และลดปัญหาการ
ท่วมขัง 

กว้าง 0.40 ม. ลึก 
0.50 - 0.70 ม. 
ความยาวรวม 
44.50 ม. 

- 150,000 - - ความยาว
ของราง
ระบายน้ า 

มีการระบาย
น้ าไดส้ะดวก
และลด
ปัญหาการ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

4.  โครงการขยายผิวจราจรถนน 
คสล.จุดเริ่มต้นจากสี่แยก
บ้านนายสุพจน์  หาญกล้า 
จุดสิ้นสุดสี่แยกบ้าน 
นางจันทร  มะลิหอม  
หมู่ที่2 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

กว้าง 1.00 ม. ยาว 
182.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 
182.00 ตร.ม. 

- 90,000 - - ความยาว
ของ
ไหล่ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

5.  โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาของหมู่บ้าน     
หมู่ที่ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบน้ าประปาท่ีได้
มาตรฐาน  
 

การปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 
 

- 61,000 - - ร้อยละของ
ความพึง
พอใจผู้ใช้
ประปา  

ประชาชนมี
น้ าสะอาดใช้
ถูกสุข 
อนามัย  

กองช่าง  

6.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไป
สระน้ าประปาหมู่บ้าน 
จดุเริม่ต้นต่อจากถนน
คอนกรีตเดมิ จุดสิ้นสดุสระ
น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านสันไทรงาม 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
83.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 
249.00 ตร.ม 

- 119,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3/2561     หน้า 38           
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
7.  โครงการขยายผิวจราจรถนน 

คสล.จุดเริ่มต้นบา้น 
นายประดิษฐ์  แสนพวง 
จุดสิ้นสุดบ้านนายชัยรัตน ์ 
จันทรักษ์ หมู่ที่ 6  

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

กว้าง 1.00 ม.สอง
ข้างทาง ยาว 
187.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 
374.00 ตร.ม. 

- 180,000 - - ความยาว
ของ
ไหล่ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

8.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7
หมู่ที่ 7 พร้อมวางท่อระบาย
น้ า คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 ม. 
จ านวน 8 ท่อน จุดเริม่ต้น
สวนนายสุพจน์ อุทาโกสม 
จุดสิ้นสุดถนนคอนกรตี  
หมู่ที่ 7 บ้านดอยศริิมงคล 
  

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
69.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 
276.00 ตร.ม. 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ า คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.40 ม. จ านวน  
8 ท่อน 

- 148,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

9.  โครงการเทลาน คสล.บริเวณ
หอประชุมหมู่บา้น หมู่ที่ 7 
บ้านดอยศิรมิงคล  

เพื่อมีพ้ืนท่ีส าหรับท า
กิจกรรมและใช้
ประโยชนร์่วมกันของ
หมู่บ้าน 

ขนาดพื้นท่ีลานไม่
น้อยกว่า 283.00 
ตร.ม. 

- 102,000 - - พื้นที่ลาน มีส าหรับท า
กิจกรรมและ
ใช้ประโยชน์
ร่วมกันของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
10.  โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กทางไป
ประปาหมู่บ้าน จุดเริ่มต้น
บ้านนายสถิตย์ ดวงไกรแฝง 
จุดสิ้นสุดสวนนางฝ้าย  
สวัสดิ์นที หมู่ที่ 8  

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 
111.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 
555.00 ตร.ม. 

- 280,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

11.  โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จุดเริม่ต้นจากจดุบ้าน 
นายสุรชัย ชาค าสนธ์ 
จุดสิ้นสุดบ้านนายภิเชษฐ์  
ธิโสดา   หมู่ที่ 11 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

กว้าง 1.00 ม.สอง
ข้างทาง ยาว 
120.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม้น้อยกว่า 
240.00 ตร.ม. 

 

- 119,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

12.  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. รปูตัวยูพร้อมฝา
ปิด จุดเริ่มต้นบ้าน 
นายนรชิต  นรรตัน ์ 
จุดสิ้นสุดบ้าน 
นายมานพ นัยติ๊บ   
หมู่ที่ 12  

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายน้ าไดส้ะดวก
และลดปัญหาการ
ท่วมขัง 

กว้าง 0.40 ม. ลึก 
0.50 -0.70 ม. 
ความยาวรวม 
54.00 ม. ก่อสรา้ง
บ่อพักน้ า 1 บ่อ 
พร้อมวางท่อ คสล. 
0.40 ม.  จ านวน 
 6 ท่อน 

- 200,000 - - ความยาว
ของราง
ระบายน้ า 

มีการระบาย
น้ าไดส้ะดวก
และลด
ปัญหาการ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

1.  ค่าอาหารเสรมิ(นม) ค่าใช้จ่ายอาหาร
เสรมิ (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
จ านวน 3 แห่ง 

อาหาร
เสรมิ (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
จ านวน 3 แห่ง 

1,073,100 1,092,200 1,145900 1,201500 อาหาร
เสรมิ (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก และ
โรงเรียนในเขต
พื้นที่จ านวน 3 
แห่ง 

เด็กได้รับ
อาหารเสริม
นม 

กองการศึกษา 

 
 

 

 

แบบ ผ.01 
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ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

(ผ.02) 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
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สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน (ผลผลิตของโครงการ) 

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

1 โครงการอาหาร
กลางวัน 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็ก
อนุบาล-ป 6 ให้มี
อาหารกลางวัน 

โรงเรียนในเขต
พื้นที่ 1 รร.อนุบาล
ดงมหาวัน  
2.รร.บ้านร่อง
หวาย  
3.รร.บ้านปงเคียน 

2,352,000 2,401,000 2,523,500 2,650,900 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

นักเรียนได้มี
อาหาร
กลางวัน
รับประทาน 

กองการศึกษา 1. รร.
อนุบาลดง
มหาวัน       
2.รร.บ้าน
ร่องหวาย       
3.รร.บ้าน
ปงบน 

 

แบบ ผ.02 
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ภาคผนวก                    
ประมาณการโครงการ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 

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

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันและประชาคมท้องถิ่น ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ดงมหาวัน เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 ในการประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน  2561 และ  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่  8 สิงหาคม  2561  

 

บัดนี้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี      
(พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 อาศัย
อ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน (พ.ศ. 2561–2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้) 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  9   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61 

                               ก๋องค า    นัยติ๊บ 

(นายก๋องค า    นัยติ๊บ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

 
 
 
 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3/2561     หน้า 47           
 

 
 
 

ค าน า 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน ซึ่งประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 2559 และมีการเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 ประกาศเม่ือวันที่ 28 เมษายน  2560 และมีการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2561 ประกาศเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561  ไปแล้วนั้น 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
9  สิงหาคม   2561 
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        แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ครั้งท่ี 3/2561 

                               
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดอบต. 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 
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