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เหตุผลและความจ าเป็น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2561 

---------------------------------- 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ซึ่งได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่ใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการดําเนินงาน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  ได้ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ซ่ึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ลง
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และมีการเพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน   

ไปแล้วนั้น แต่การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ซ่ึงยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) และบางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ   ดั้งนั้นองค์การบริหารส่วนตําบล 

ดงมหาวัน จึงต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่น
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้
ดําเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
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บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารสว่นตําบลดงมหาวัน 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 
 

(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 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 23 8,164,000 29 6,998,000 2 4,007,000 2 4,007,000 56 23,126,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 9 6,833,000 4 395,000 0 - 0 - 13 7,228,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 1         12,000  2 42,000 2 42,000 2 42,000 7 138,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 4 91,000 3 55,000 3 55,000 3 55,000 13 256,000 

รวม 37 15,100,000 38 7,490,000 7 4,104,000 7 4,104,000 89 30,798,000 

 
 
 

แบบ ผ.07 
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เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 
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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 2/2561 

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
ท้องถิน่ 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. 

จากหน้าบ้านนายชาญวิทย ์  
สุขเกษม ไปทางท่อสูบ
น้ําประปาหมู่บ้าน จุดสิ้นสดุ
นานางสาวรัตติกร  
มณีวรรณ หมู่ที่ 1 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
215.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 
645.00 ตร.ม. 

- 300,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

2.  โครงการก่อสร้างแนว
ปูองกันการพังทลายหน้าดิน
คันสระน้าํประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 

เพื่อปูองกันการ
พังทลายของหน้าดิน 

ระยะทางยาว 
20.00 ม. 

50,000 - - - ความยาว
ชองแนว
ปูองกันตลิ่ง 

ปูองกันการ
พังทลาย
หน้าดินของ
คันสระ
น้ําประปา 

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.  โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกเพื่อการเกษตร
จุดเริม่ต้นภูชมดาวจุดสิ้นสุด
สวนนางล้อม  ถานุกร 
หมู่ที่ 1  

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
1,450.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 435.00 
ลบ.ม. 

218,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

4.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จุดเริม่ต้นบ้านนายสญัญา  
เกตุละคร จุดสิ้นสุดสวน 
นายไพบูรย์ โคตรบรรเทา 
หมู่ที่ 2 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
53.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 
212.00 ตร.ม. 

- 100,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

5.  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. รปูตัวยูพร้อมฝา
ปิด จุดบ้านนางราตร ีไสงาม 
จุดสิ้นสุดสวน นายศราวุธ  
ศรีประดับ  หมู่ที่ 2 

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายน้ําไดส้ะดวก
และลดปัญหาการ
ท่วมขัง 

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

- 155,000 - - ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 

มีการระบาย
น้ําไดส้ะดวก
และลด
ปัญหาการ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

6.  โครงการขยายผวิจราจรถนน 
คสล. เริ่มต้นจากสี่แยกบ้าน 
นายสุพจน์  หาญกลา้ 
จุดสิ้นสุดสี่แยกบ้าน 
นางจันทร  มะลหิอม  
หมู่ที่2 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

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

- 85,000 - - ความยาว
ของ
ไหล่ถนน 

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) 
7.  โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกเพื่อการเกษตร
จุดเริม่ต้นบ้านนายจตุพล    
สีแสงนันท์ จุดสิ้นสุด  
นานายทูล ธรรมจักร  
หมู่ที่ 2 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

กว้าง 2.50 ม. ยาว 
470.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 117.50 
ลบ.ม. 

59,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

8.  โครงการก่อสร้างศาลา 
พักญาติในฌาปนสถาน
หมู่บ้าน บ้านปุาเลา หมู่ที่ 3 

เพื่อประโยชน์ใช้สอย
ในการประกอบพิธี
ทางศาสนา และยัง
ใช้เป็นศาลาเพื่อ
ประกอบฌาปนกจิ 

กว้าง 6.00 ม. ยาว  
8.00 ม. สูง  
3.00 ม.  

- 200,000 - - จํานวน
ศาลาพัก
ญาต ิ

มีสถานท่ีใช้
สอยในการ
ประกอบพิธี
ทางศาสนา  

กองช่าง 

9.  โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบน้ําประปาท่ีได้
มาตรฐาน  
 

การปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 
 

- 100,000 - - ร้อยละของ
ความพึง
พอใจผู้ใช้
ประปา  

ประชาชนมี
น้ําสะอาดใช้
ถูกสุข 
อนามัย  

กองช่าง  

แบบ ผ.01 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2561     หน้า 10           
 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
10.  โครงการวางท่อระบายน้ํา 

คสล.ทางเข้าปาุชุมชน  
หมู่ที่ 3 จํานวน 2 จดุ  
 

เพื่อรองรับและ
ระบายน้ําในช่วงฤดู
ฝน 

ท่อระบายน้ําขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.80ม.จํานวน 2จดุ 
จุดที่ 1 ข้างสระน้ํา
นายสงคราม 
แก้วสาธร ความยาว 
13.00 ม. จุดที่ 2 
ไร่นายภาคภมูิ  
คํามทิตย์ ความยาว 
7.00 ม. รวมความ
ยาวท้ังหมด  
20.00ม. 

34,000 - - - ความยาวใน
การวางท่อ
ระบายน้ํา 

สามารถ
ระบายน้ําได้
สะดวก 

กองช่าง 

11.  โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาของหมู่บ้าน     
หมู่ที่ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบน้ําประปาท่ีได้
มาตรฐาน  
 

การปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 
 

- 65,000 - - ร้อยละของ
ความพึง
พอใจผู้ใช้
ประปา  

ประชาชนมี
น้ําสะอาดใช้
ถูกสุข 
อนามัย  

กองช่าง  

12.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไป
สระน้ําประปาหมู่บ้าน 
จุดเริม่ต้นต่อจากถนน
คอนกรีตเดมิ จุดสิ้นสดุสระ
น้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านสันไทรงาม 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

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

- 115,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2561     หน้า 11           
 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

13.  โครงการติดตั้งไฟกิ่ง 
แบบโซลาเซลล์  
หมู่ที่ 5 จํานวน 3 จดุ 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่าง
ใหก้ับประชาชนใน
การสญัจรบนท้อง
ถนน 

จํานวน 3 จุด  
1.จุดสี่แยกบ้าน 
นางบัว  นัยติ๊บ  
2. จุดสี่แยกบ้าน 
นายวงค์ บุญมา  
3. จุดสามแยกบา้น
นายจํานงค ์พุทธวงค ์

- 90,000 - - จํานวนจุด
ติดตั้งไฟกิ่ง 

เพิ่มแสง
สว่างให้กับ
ประชาชนใน
การสญัจร
บนท้องถนน 

กองช่าง 

14.  โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
สันไทรงาม - สะพานแม่น้ํา
กก หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

กว้าง 8.00 ม. ยาว 
525.00 ม. หนา 
0.05 ม. 

1,300,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

15.  โครงการปรับปรุงหินคลุก
เพื่อการเกษตร (รื้อผิวทาง
หินคลุกเดิมแล้วบดทับ) 
จุดเริม่ต้นถนนลาดยาง 
จุดสิ้นสุดนานายถวิล วิยา 
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเข้า
พื้นที่การเกษตร 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 
3,150.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
15,750.00 ตร.ม. 

332,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2561     หน้า 12           
 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
16.  โครงการขยายผิวจราจรถนน 

คสล.จุดเริ่มต้นบา้น 
นายประดิษฐ์  แสนพวง 
จุดสิ้นสุดบ้านนายชัยรัตน ์ 
จันทรักษ์ หมู่ที่ 6  

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

กว้าง 1.00 ม.สอง
ข้างทาง ยาว 
191.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 
382.00 ตร.ม. 

- 180,000 - - ความยาว
ของ
ไหล่ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

17.  โครงการปรับปรุงต่อเติม
ห้องน้ําศาลาอเนกประสงค์
บ้านปุาตึง หมู่ที่ 6  

เพื่อให้อาคารมสีภาพ
ที่เอื้อต่อการใช้งาน
และการจัดกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 2.10 ม. 
ยาว 5.10 ม.  
(ตามแบบที่อบต.
กําหนด) 

- 100,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในการใช้
บริการ 

อาคารมี
สภาพที่เอื้อ
ต่อการใช้
งานและการ
จัดกิจกรรม
ต่างๆของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

18.  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร 
จุดเริม่ต้นหนองฮาวหิน 
จุดสิ้นสุดพนังกั้นนํ้ากก  
หมู่ที่ 6 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเข้า
พื้นที่การเกษตร 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,700 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 680.00 
ลบ.ม. 

342,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2561     หน้า 13           
 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
19.  โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกเพื่อการเกษตรหลังพนัง
กั้นนํ้ากก จุดเริ่มต้นท่าทราย
นายสมาน จดุสิ้นสุดท่าทราย
สมชายเก่า หมู่ที่ 6  

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเข้า
พื้นที่การเกษตร 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
1,400.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 420.00 
ลบ.ม. 

211,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

20.  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร 
จุดเริม่ต้นสามแยกหนอง 
ปลาขาว จุดสิ้นสดุสามแยก
ปุายางพารานายพงศ์ศักดิ์ 
แสงตารตัน์  หมู่ที่ 6  

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเข้า
พื้นที่การเกษตร 

กว้าง 2.50 ม. ยาว 
575.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 143.75 
ลบ.ม. 

72,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

21.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7
หมู่ที่ 7 พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา คสล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 ม. จํานวน  
ท่อน จุดเริ่มต้นสวนบ้าน    
นายสุพจน์ อุทาโกสม 
จุดสิ้นสุดถนนคอนกรตี  
หมู่ที่ 7 
  

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
69.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 
276.00 ตร.ม. 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.40 ม. จํานวน  
8 ท่อน 

- 140,000 - - 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) 
22.  โครงการเทลาน คสล.บริเวณ

หอประชุมหมู่บา้น หมู่ที่ 7  
เพื่อมีพ้ืนท่ีสําหรับทํา
กิจกรรมและใช้
ประโยชนร์่วมกันของ
หมู่บ้าน 

ขนาดพื้นท่ีลานไม่
น้อยกว่า 310.00 
ตร.ม. 

- 110,000 - - พื้นที่ลาน มีสําหรับทํา
กิจกรรมและ
ใช้ประโยชน์
ร่วมกันของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

23.  โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบน้ําประปาท่ีได้
มาตรฐาน  
 

การปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 
 

- 40,000 - - ร้อยละของ
ความพึง
พอใจผู้ใช้
ประปา  

ประชาชนมี
น้ําสะอาดใช้
ถูกสุข 
อนามัย  

กองช่าง  

24.  โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร (รื้อผิว
ทางหินคลุกเดมิแล้วบดทับ) 
จุดเริม่ต้นถนนสีเ่ลน 
จุดสิ้นสุดคันพนังนานางแพง  
ฝายแก้ว หมู่ที่ 7  

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเข้า
พื้นที่การเกษตร 

กว้าง 3.50 ม. ยาว 
1,300.00 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
4,350.00 ตร.ม. 

91,000 - - - ระยะทาง
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

25.  โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร (รื้อผิว
ทางหินคลุกเดมิแล้วบดทับ) 
จุดเริม่ต้นถนนสีเ่ลน 
จุดสิ้นสุดคันพนังหิน(สาย
หนองตะเคียน) หมู่ที่ 7 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเข้า
พื้นที่การเกษตร 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
2,700.00 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
8,100.00ตร.ม. 

171,000 - - - ระยะทาง
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

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) 
26.  โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกเพื่อการเกษตร 
จุดเริม่ต้นนานายหอม  
ทองสา จุดสิ้นสุด 
ท่าทรายเก่า หมู่ที่ 7  

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเข้า
พื้นที่การเกษตร 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
560.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 224.00 
ลบ.ม. 

112,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

27.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางไป
ประปาหมู่บ้าน จุดเริ่มต้น
บ้านนายสถิตย์ ดวงไกรแฝง 
จุดสิ้นสุดนานายไสว   
พิมชารี หมู่ที่ 8  

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 
118.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 
590.00 ตร.ม. 

- 280,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

28.  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตรเส้นสัน
มะขามปูอม จุดเริม่ต้น
นานายหนูอวน  สุทธิประภา 
จุดสิ้นสุดนานายชํานิ  
ไชยราช หมู่ที่ 8  

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเข้า
พื้นที่การเกษตร 

กว้าง 2.50 ม. ยาว 
1,050.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.20 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 525.00 
ลบ.ม. 

257,000  - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

29.  โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบน้ําประปาท่ีได้
มาตรฐาน  
 

การปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 
 

- 50,000 - - ร้อยละของ
ความพึง
พอใจผู้ใช้
ประปา  

ประชาชนมี
น้ําสะอาดใช้
ถูกสุข 
อนามัย  

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) 
30.  โครงการเทลานคอนกรตี

เสรมิเหล็กบริเวณระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านปุาสักงาม ขนาดพื้นท่ี
ลานไม่น้อยกว่า 410 
ตารางเมตร 

เพื่อปรับพื้นท่ีให้เป็น
ลานคอนกรีตและ
สําหรับใช้ประโยชน์ 

ขนาดพื้นท่ีลานไม่
น้อยกว่า 410.00 
ตร.ม. 

 

- 147,000 - - พื้นที่ลาน มีพื้นท่ี
สําหรับใช้
ประโยชน ์

กองช่าง  

31.  โครงการเทลาน คสล. 
ฌาปนสถาน หมู่ที่ 9 บ้าน
ปุาสักงาม ขนาดพื้นท่ีลานไม่
น้อยกว่า 240 ตารางเมตร 
 

เพื่อมีพ้ืนท่ีสําหรับทํา
กิจกรรมและใช้
ประโยชนร์่วมกันของ
หมู่บ้าน 

ขนาดพื้นท่ีลานไม่
น้อยกว่า 240.00 
ตร.ม. 
 

- 87,000 - - พื้นที่ลาน มีพื้นท่ี
สําหรับใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

32.  โครงการปรับปรุงคันพนัง
ประปาประจําหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9  
 

เพื่อปูองกันการ
พังทลายของหน้าดิน
ลงพื้นที่บ่อประปา 
และให้มีการระบาย
น้ําท่ีสะดวกเพิม่ขึ้น 

ยาว 60.00 ม. 
 

375,000 - - - ความยาว
ชองแนวคัน
พนัง 

ปูองกันการ
พังทลาย
หน้าดินของ
คันสระ
น้ําประปา 

กองช่าง 

33.  โครงการวางท่อส่งน้ําประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อวางท่อน้ําประปา
หมู่บ้านเพิ่มขึ้น 

วางท่อ PVC ขนาด 
2 นิ้ว ยาว  
438.00 ม. 

44,000 - - - ความยาว
ของท่อส่ง
น้ําประปา 

มีการใช้
น้ําประปา
อย่างทั่วถึง 

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) 
34.  โครงการปรับปรุงถนนหิน

คลุกเพื่อการเกษตร (รื้อผิว
ทางหินคลุกเดมิแล้วบดทับ)   
หมู่ที่ 10  

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเข้า
พื้นที่การเกษตร 

จํานวน  2  จุด  
จุดที่ 1 จุดเริ่มต้น
สวนนายสถติ  
ศรีพันนาม จุดสิ้นสดุ
เขตติดต่อบ้านเวียง
ราชพลี  กว้าง 4.00 
ม.ยาว1,000.00 ม. 
จุดที่ 2 จุดเริ่มต้น
สวนนายสมัคร  
ชัยปัญหา ถึง
ถนนลาดยาง กว้าง 
3.00 ม. ยาว 
1,450.00 ม. 
รวมความยาว 
2,450.00 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
8,350.00 ตร.ม. 

176,000 - - - ระยะทาง
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

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) 
35.  โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกเพื่อการเกษตร 
จุดเริม่ต้นไร่นางรําไพ  
ถาบุญเรือง จุดสิ้นสดุ
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 10  

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเข้า
พื้นที่การเกษตร 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
1,115.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 334.50 
ลบ.ม. 

168,000 - - - ระยะทาง
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

36.  โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 

เพือ่ให้ประชาชนมี
ระบบน้ําประปาท่ีได้
มาตรฐาน  
 

การปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 
 

- 20,000 - - ร้อยละของ
ความพึง
พอใจผู้ใช้
ประปา  

ประชาชนมี
น้ําสะอาดใช้
ถูกสุข 
อนามัย  

กองช่าง  

37.  โครงการขยายไหล่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จุดเริม่ต้นจากจดุบ้าน 
นายสมศรี สีหาเวช 
จุดสิ้นสุดบ้านนายสุทิน   
แสงแสน  หมู่ที่ 11 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

กว้าง 1.00 ม.สอง
ข้างทาง ยาว 
126.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม้น้อยกว่า 
252.00 ตร.ม. 

 

- 119,000 - - 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) 
38.  โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ํา คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
จุดบ้านนางดอน   
ล้อมวงค์ หมู่ที่ 11  

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายน้ําไดส้ะดวก
และลดปัญหาการ
ท่วมขัง 

กว้าง 0.40 ม. ลึก 
0.30-0.40 ม. 
ความยาวรวม 3.40 
ม. พร้อมบ่อพักน้ํา 
จํานวน 1 บ่อ 

- 16,000 - - ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 

มีการระบาย
น้ําไดส้ะดวก
และลด
ปัญหาการ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

39.  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
จุดเริม่ต้นคลองร่องหวาย 
จุดสิ้นสุดบ้านนางพวน   
วงษ์ชาลี หมู่ที่ 11  

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายน้ําไดส้ะดวก
และลดปัญหาการ
ท่วมขัง 

กว้าง 0.30 ม. ลึก 
0.30 - 0.50 ม. 
ความยาวรวม 
33.50 ม.  

- 140,000 - - ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 

มีการระบาย
น้ําไดส้ะดวก
และลด
ปัญหาการ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

40.  โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร (รื้อผิว
ทางหินคลุกเดมิแล้วบดทับ) 
จุดเริม่ต้นนานางระเบียบ   
คํามูล จุดสิ้นสุดนานายถวลิ   
สมภสูาร  หมู่ที่ 11  

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเข้า
พื้นที่การเกษตร 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
750.00 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,250.00 ตร.ม. 

47,000 - - - ระยะทาง
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

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) 
41.  โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุก จุดเริ่มต้นบ้าน 
นายทอง  โพธิ์คําทึง  
จุดสิ้นสุดนานายศราวุธ  
ศรีประดับ หมู่ที่ 11  

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเข้า
พื้นที่การเกษตร 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
200 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 60.00 
ลบ.ม. 

30,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

42.  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. รปูตัวยูพร้อมฝา
ปิด จุดเริ่มต้นบ้าน 
นายนรชิต  นรรตัน ์ 
จุดสิ้นสุดบ้าน 
นายมานพ นัยติ๊บ   
หมู่ที่ 12  

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายน้ําไดส้ะดวก
และลดปัญหาการ
ท่วมขัง 

กว้าง 0.40 ม. ลึก 
0.50 -0.70 ม. 
ความยาวรวม 
46.00 ม. ก่อสรา้ง
บ่อพักน้ํา 1 บ่อ 
พร้อมวางท่อ คสล. 
0.40 ม.  จํานวน 
 6 ท่อน 

- 200,000 - - ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 

มีการระบาย
น้ําไดส้ะดวก
และลด
ปัญหาการ
ท่วมขัง 

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) 
43.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  

จุดเริม่ต้นบ้าน นางคํา  
นัยติ๊บ จุดสิ้นสดุบ้าน 
นายไกรสร  มณีจันทรส์ุข  
หมู่ที่ 12  
 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเข้า
พื้นที่การเกษตร 

กว้าง 2.00 ม. ยาว 
350.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.50 ม. หรือ
มีปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 350.00 
ลบ.ม. 

- 52,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

44.  โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบน้ําประปาท่ีได้
มาตรฐาน  
 

การปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12 
 

- 50,000 - - ร้อยละของ
ความพึง
พอใจผู้ใช้
ประปา  

ประชาชนมี
น้ําสะอาดใช้
ถูกสุข 
อนามัย  

กองช่าง  

45.  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตรเส้น
เหมืองกลาง จุดเริ่มต้น
ถนนลาดยางทางเส้นทางไป
ดอยหลวง จุดสิ้นสดุนา 
นายบุญช่วย  จริยา  
หมู่ที่ 12 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเข้า
พื้นที่การเกษตร 

กว้าง 2.00 ม. ยาว 
800.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 160.00 
ลบ.ม. 

80,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2561     หน้า 22           
 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
46.  โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกเพื่อการเกษตรเส้นสัน
กลางจุดเริ่มต้นนา 
นางทา  นัยติ๊บ  จุดสิ้นสดุไร่
นายบุญช่วย  นัยติ๊บ  
หมู่ที่ 12  

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เข้าพื้นที่การเกษตร 

กว้าง 2.50 ม. ยาว 
800.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 300.00 
ลบ.ม. 

 

148,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

47.  โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร (ปรับเกรดผิว
ทางเดิม) จุดเริ่มต้นนานาย
ทองคํา  นัยติ๊บ จุดสิ้นสดุ
นานายสมควร   
อินไชย หมู่ที่ 12  

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เข้าพื้นที่การเกษตร 

กว้าง 2.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม.  หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
4,000.00 ตร.ม. 

20,000 - - - ระยะทาง
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

48.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า 
อบต.ดงมหาวัน 

เพื่อให้การสัญจรของ
ผู้มาตดิต่อราชการ
ได้รับความสะดวก 
 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
77.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า308.00 
ตร.ม. 

- 180,000 180,000 180,000 ถนน คสล. 
จํานวน 1 
เส้นทาง 

ผู้มาตดิต่อ
ราชการ
ได้รับความ
สะดวก 

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 

49.  โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง สายทาง  
บ้านปุาเลา ถึง  
บ้านสันไทรงาม 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางไดส้ะดวก 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 
2,100.00 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า
12,600.00 ตร.ม. 
ไหล่ทางข้างละ 
1.00 ม. 

3,827,000 3,827,000 3,827,000 3,827,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

50.  โครงการก่อสร้างกระถางคบ
เพลิง 

เพื่อก่อสร้างกระถาง
สําหรับจุดคบเพลิง
ในการจัดการแข่งขัน
กีฬาของอบต. 

กระถางคบเพลิง 1 
จุด 

- 30,000 - - ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของผู้
ร่วม
กิจกรรม 

มีกระถางคบ
เพลิงสําหรับ
จุดไฟในการ
จัดการ
แข่งขันกฬีา 

กองช่าง/กอง
การศึกษาฯ 

51.  โครงการติดตั้งเสาธง เพื่อติดตั้งเสาธง
บริเวณสนามกีฬา 

ติดตั้งเสาธงสําหรับ
การจัดการแข่งขัน
กีฬา 

- 20,000 - - ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของผู้
ร่วม
กิจกรรม 

มีเสาธง
สําหรับติดธง
ต่าง ๆ ใน
การจัดงานฯ 

กองช่าง/กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1.  โครงการขุดลอกลําเหมือง

จุดเริม่ต้นท่อเหลี่ยมคสล.
ถนนสายเชียงราย 4034 
จุดสิ้นสุดลําหนองแหย่ง 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวก 

กว้าง 6.00-11.00 
ม. ยาว 910.00 ม. 
ลึก 1.50-2.00 ม. 
ขุดลึก 1.00 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 3,929.00ลบ.ม. 

144,000 - - - ระยะทางใน
การขุดลอก 

น้ําสามารถ
ไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

2.  โครงการขุดลอกคลองร่อง
เรือจุดเริ่มต้นหนองผาแดง 
จุดสิ้นสุดหนองปุาคา 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกและสามารถ
กักเก็บนํ้าสําหรับ
การเกษตร 

กว้าง 6.00-15.00 
ม. ยาว 1,900.00 ม. 
ลึก 1.50-3.50 ม. 
ขุดลึก 0.20-1.00 ม. 
หรือมีปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า6,514.00
ลบ.ม. 

239,000 - - - ปริมาณดิน
ที่ขุดลอก 

น้ําสามารถ
ไหลได้
สะดวกขึ้น
และสามารถ
กักเก็บนํ้าได ้

กองช่าง 

3.  โครงการขุดลอกคลองร่อง
มะเกี๋ยงจุดเริม่ต้นนา 
นายบุญเลิศ  จันทะนาม 
จุดสิ้นสุดหนองผาแดง  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกและสามารถ
กักเก็บนํ้าสําหรับ
การเกษตร 

กว้าง 8.00-18.00 
ม. ยาว 540.00 ม. 
ลึก 1.20-2.00 ม. 
ขุดลึก 1.50 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า5,827 ลบ.ม. 

214,000 - - - ปริมาณดิน
ที่ขุดลอก 

น้ําสามารถ
ไหลได้
สะดวกขึ้น
และสามารถ
กักเก็บนํ้าได ้

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) 
4.  โครงการขุดลอกหนองเม่า 

1, หนองเม่า 2 และหนอง
เม่า 3 หมู่ที่ 6 บ้านปุาตึง 

เพื่อขุดลอกแหล่งน้ํา
และสาํหรับกักเก็บ
น้ําในช่วงหน้าแล้ง 

กว้าง 9.00-25.00 
ม. ยาว 414.00 ม. 
ลกึ 1.00-3.00 ม. 
ขุดลึก 1.00-3.00 
ม. หรือมีปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 
9,112.00 ลบ.ม. 

480,000 - - - ปริมาณดิน
ที่ขุดลอก 

น้ําสามารถ
ไหลได้
สะดวกขึ้น
และสามารถ
กักเก็บนํ้าได ้

กองช่าง 

5.  โครงการขุดลอกหนองปุา
ไคร้น้อย  หมู่ที่ 6 

เพื่อขุดลอกแหล่งน้ํา
และสาํหรับกักเก็บ
น้ําในช่วงหนา้แล้ง 

ลึก 1.50 ม. ขดุลึก 
1.50 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 23,738.00 
ลบ.ม. 

1,319,000 - - - ปริมาณดิน
ที่ขุดลอก 

น้ําสามารถ
ไหลได้
สะดวกขึ้น
และสามารถ
กักเก็บนํ้าได ้

กองช่าง 

6.  โครงการขุดลอกหนองหลม่ 
หมู่ที่ 7  
 

เพื่อขุดลอกแหล่งน้ํา
และสาํหรับกักเก็บ
น้ําในช่วงหน้าแล้ง 

ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 8,273.00 
ลบ.ม. (ตามแบบที่
อบต.กําหนด) 
 

455,000 - - - ปริมาณดิน
ที่ขุดลอก 

น้ําสามารถ
ไหลได้
สะดวกขึ้น
และสามารถ
กักเก็บนํ้าได ้

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) 
7.  โครงการขุดลอกหนองม่วง 

หมู่ที่ 7  
 

เพื่อขุดลอกแหล่งน้ํา
และสาํหรับกักเก็บ
น้ําในช่วงหน้าแล้ง 

ขุดลึก 1.00-2.50 
ม. หรือมีปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 
20,070.00 ลบ.ม. 
 

1,115,000 - - - ปริมาณดิน
ที่ขุดลอก 

น้ําสามารถ
ไหลได้
สะดวกขึ้น
และสามารถ
กักเก็บนํ้าได ้

กองช่าง 

8.  โครงการก่อสร้างหินท้ิง
แม่น้ํากก หมู่ที่ 8 

เพื่อปูองกันการ
พังทลายของตลิ่ง
แม่น้ํากกและปูองกัน
น้ําท่วมพื้นที่
การเกษตร 

หินท้ิงจํานวน 8 จุด 500,000 - - - ปริมาณจุด
ของหินท้ิง 

ปูองกันการ
พังทลายของ
ตลิ่งแม่น้ํากก
และปูองกัน
น้ําท่วมพื้นที่
การเกษตร 

กองช่าง 

9.  โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม 
คสล.Box Culvert จุด 
หนองตะเคียน  หมู่ที่ 10  

เพื่อให้การระบายน้ํา
ได้สะดวก 

ขนาด 2.10 x 
1.50 ม. ยาว  
7.00 ม. 
 

- 300,000 - - ปริมาณท่อ
เหลี่ยม 

น้ําไหลได้
สะดวกเพิม่
ช่องทางการ
ระบายน้ํา 

กองช่าง 

10.  โครงการขุดลอกหนอง
ตะเคียน  
หมู่ที่ 10 

เพื่อขุดลอกแหล่งน้ํา
และสาํหรับกักเก็บ
น้ําในช่วงหน้าแล้ง 

ขุดลึก 1.50 ม. หรือ
มีปริมาณดินขดุไม่
น้อยกว่า 42,600 
ลบ.ม. 

2,367,000 - - - ปริมาณดิน
ที่ขุดลอก 

น้ําสามารถ
ไหลได้
สะดวกขึ้น
และสามารถ
กักเก็บนํ้าได ้

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1.  โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ

ผู้สูงอาย ุบ้านสันไทรงาม 
หมู่ที่ 5  
 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้นาทักษะ
และประสบการณ์ไป
ใช้ประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว 
องค์กร และเผยแพร่
ต่อชุมชน  

กลุ่มผูเ้ข้าอบรม
จํานวน 30 คน 

- 30,000 - - จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 

ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมเกิด
แนวคิดที่
ได้รับความรู้
จากการ
ฝึกอบรมไปสู่
การปฏิบัติ
จริง 

สํานักงาน
ปลัด 

2.  โครงการอบรมและศึกษาดู
งานด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้นาทักษะ
และประสบการณ์ไป
ใช้ประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว 
องค์กร และเผยแพร่
ต่อชุมชน  

กลุ่มผูเ้ข้าอบรม
จํานวน 40 คน 

- 40,000  
- 

- จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่
ได้รับการ
อบรมให้
ความรู ้

ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมเกิด
แนวคิดที่
ได้รับความรู้
จากการ
ฝึกอบรมไปสู่
การปฏิบัติ
จริง 

สํานักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.01 
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 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
3.  โครงการอบรมเศรษฐกิจ

พอเพียง 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้นาทักษะ
และประสบการณ์ไป
ใช้ประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว 
องค์กร และเผยแพร่
ต่อชุมชน  

กลุ่มผูเ้ข้าอบรม
จํานวน 25 คน 

- 25,000 - - จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่
ได้รับการ
อบรมให้
ความรู ้

ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมเกิด
แนวคิดที่
ได้รับความรู้
จากการ
ฝึกอบรมไปสู่
การปฏิบัติ
จริง 

สํานักงาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและสงัคมเพื่อให้ประชาชน 
อยู่เย็นเป็นสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

1.  โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อเป็นการสาํรวจ
ข้อมูลสตัว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์และ
ควบคุมปูองกันการ
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้านในสัตวต์าม
พระปณิธานของ 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณฯ์ 

-สุนัขและแมวท่ีขึ้น
ทะเบียนในพื้นที่
อบต.ดงมหาววัน 
-ประชาชนท่ัวไปใน
พื้นที่ของอบต.ดง
มหาวัน 

12,000 12,000 12,000 12,000 สัตว์ที่ได้ขึ้น
ทะเบียน
ได้ร้บการฉีด
วัคซีนร้อย
ละ 80 

สัตว์ ที่ข้ึน
ทะเบียน
ได้รับการ 
ฉีดวัคซีน 

สํานักงานปลัดฯ 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

1.  โครงการจดังานส่งเสริม 
วัฒนธรรมประเพณี ชนเผ่า 
หมู่ที่ 9  

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของชนเผ่า  
อีกทั้งเป็นการ
ประชาสมัพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมชน
เผ่าของตําบล 
ดงมหาวัน 

จัดโครงการส่งเสรมิ
วัฒนธรรม ประเพณี
เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมชนเผา่ของ
ตําบลดงมหาวัน โดย
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย 100 คน 

- 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
100 คน 

ประเพณีและ
วัฒนธรรมชน
เผ่าได้รับการ
ส่งเสริม
อนุรักษส์ู่คน
รุ่นต่อไป 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2561 

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.  โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานท่ีทํางานน่า
อยู่ น่าทํางาน (5 ส.) 
องค์การบริหารส่วนตําบล
ดงมหาวัน 
 
 

1 เพื่อสรา้งบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมใน
สถานท่ีทํางานให้ดีขึ้น 
2 เพื่ อให้บุคลากรมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ป รั บ ป รุ ง ง า น แ ล ะ
สถานท่ีทํางาน 
3  เ พื่ อ ใ ห้ ส ถ า น ที่
ทํ างานสะอาด และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
4 เพื่อให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 
และประหยดั
ทรัพยากร 

บุคลากรทุกฝุายของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมหาวัน
ได้แก่ สํานักปลัด 
กองคลัง กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
ร่วมมือกันดําเนิน
กิจกรรม 5 ส 
(สะสาง สะดวก 
สะอาด สุขลักษณะ 
และสร้างนิสยั) 

30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากร
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลดง
มหาวัน ให้
ความ
ร่วมมือกัน
ปฏิบัติ
กิจกรรม 5 
ส อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

1บรรยากาศ
และสิ่งแวด 
ล้อมใน
สถานท่ีทํา 
งานดีขึ้น 
2.บุคลากร
ได้มสี่วนร่วม
ในการ
ปรับปรุงงาน
และสถานท่ี
ทํางาน 
3. สถานท่ี
ทํางาน 
 

สํานักงานปลัด 

แบบ ผ.01 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2561     หน้า 35           
 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

2.  โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและมาตรการปูองกัน
การทุจริต 

เพือ่อบรมให้ความรู้
ในการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และมาตรการ
ปูองกันการทุจริต
ให้แก่ผู้เข้ารับการ
อบรม 

บุคลากรของ 
อบต.ดงมหาวัน, 
คณะผู้บริหารฯ,
สมาชิกอบต. กํานนั/
ผู้ใหญ่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
อบรมมี
ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์
ทับซ้อนมาก
ขึ้น 

ผู้เข้ารับการ
อบรมีความรู้
ในเรื่องของ
ผลประโยชน์
ทับซ้อนและ
มาตรการ
ปูองกันการ
ทุจริต 

สํานักงานปลัด 

3.  โครงการรณรงค์อบรมและ
ประชาสมัพันธ์การ
ขับเคลื่อนอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

เพื่อรณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์การ
ขับเคลื่อน
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) 

-พนักงานและ
พนักงานจ้างของ
อบต.ดงมหาวัน 
-ประชาชนท่ัวไปใน
พันที่ท่ีสนใจเข้าร่วม
กิจกรรม 

5,000 5,000 5,000 5,000 พนักงาน
และ
พนักงานเข้า
ร่วมเป็น
อาสาสมัคร
รักษ์โลก 
(อถล.) อย่าง
น้อยร้อยละ
60 

มีการ
ขับเคลื่อน
การรัษ์โลก
และ
ตระหนักรู้
และเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
รักษษ
สิ่งแวดล้อม 

สํานักงานปลัดฯ 
 

แบบ ผ.01 
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 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

4.  โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมหาวัน 

เพื่อปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาฯ 
บางส่วนเป็นห้อง
ทํางานกองการ 
ศึกษาฯ และเพิ่ม
ความสะดวกสําหรับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ 

ปรับปรุงห้องสภาฯ
โดยการทําผนัง
กระจกฝาู พ้ืนท่ี 
28.60 ตร.ม. 
(รวมค่าแรง) ตาม
แบบท่ีอบต.กําหนด 

56,000 - - - ห้องทํางาน
สําหรับกอง
การศึกษาฯ 

มีห้อง
สําหรับ
ปฏิบัติงาน
และบริการ
ประชาชนใน
การติดต่อ
กอง
การศึกษาฯ 

สํานักงานปลัด
ฯ/ 
กองการศึกษาฯ 
/กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.01 
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ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
(ผ.02) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2561     หน้า 38           
 

 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2561     หน้า 39           
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2561 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน (ผลผลิตของโครงการ) 

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

1 โครงการพระราชดาํริ
ด้านสาธารณสุข 
 

1.เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข  
(ตามหนังสือ มท.
0810.5/ว1745 
ลว.31 สิงหาคม 
60) 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนหมู่บ้าน
จํานวน 11 
หมู่บ้าน บ้านละ 
20,000 บาท 

220,000 220,000 220,000 220,000 จํานวนของ
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
จํานวน 11 
หมู่บ้าน 

 
 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2561 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน (ผลผลิตของโครงการ) 

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

1 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานท่ี
กลาง) 

เพื่ออุดหนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานท่ี
กลาง) 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง)
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง 

35,000 35,000 35,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้
ไช้บริการ 

มีการจ้าง
เหมาบุคคล 
ภายนอกเพื่อ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(สถานท่ี
กลาง) 

สํานักงาน
ปลัด 

อบต.ปุาซาง
,อบต.ทุ่งก่อ,
เทศบาล
ตําบลบ้าน
เหล่า 

 

 

แบบ ผ.02 
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ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 (ผ.03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2561     หน้า 43           
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง่ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จ าเป็นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2561     หน้า 44           
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/2561 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

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

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
1 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัท์

ติกคอนกรีต สายทาง ชร.ถ 
10086 บ้านปุาเลา หมู่ที่ 3 
ตําบล      ดงมหาวัน ถึง
สะพานเฉลิมพระเกียรติ บ้าน
หนองบัวแดง ตําบลแม่ข้าวตม้ 

 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
โดยสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง 6.00 เมตร ยาว  
6,950  เมตร หนา 
0.05 เมตร   

- - 12,565,000 12,565,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
สัญจร
โดยสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยต่อ
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 

แบบ ผ.03 
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 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  

หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน 
ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวยีง
เชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

เพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ําอุปโภคบริโภค 
ของประชาชน 

ได้น้ําบาดาล จํานวน 
2 ลูกบาศก์เมตร ต่อ 
ชั่วโมง 

- 723,000 723,000 723,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้น้ําเพิ่มขึ้น 

แก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้ํา
อุปโภค
บริโภค ของ
ประชาชน 

กองช่าง/
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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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 2/2561 

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 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
1.  โครงการขยายเขตไฟฟูาไป

หนองสถาน 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูา
บริเวณหนองสถาน
เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว 
 

ขยายเขตไฟฟูาจุด
หนองสถาน 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีพื้นท่ีใช้ไฟฟูา
เพิ่มมากข้ึน 

มีการขยาย
เขตไฟฟูาเพื่อ
รองรับเป็น
แหล่ง
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

2.  โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์จุด 
เวียงราชพล ี
 

เพื่อก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์
สําหรับทํากิจกรรม
ของกลุ่มชนเผ่า 
จํานวน 1 หลัง 

ศาลา
อเนกประสงค์
จํานวน 1 หลัง 

- 500,000 500,000 500,000 การก่อสร้าง
ศาลาจํานวน 1 
หลัง 

มีศาลา
อเนกประสงค์
สําหรับทํา
กิจกรรม 

กองช่าง 

แบบ ผ.05 
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 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
3.  โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยาง สายทาง บา้น
ปุาเลา ถึง บ้านสันไทรงาม 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางไดส้ะดวก 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 
2,100 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า12,600
ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 
1.00 ม. 

3,827,000 3,827,000 3,827,000 3,827,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

4.  โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง สายทาง  
ชร.ถ66-001 บ้านปุาสัก
งาม – แยกดอยหลวง 
 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางไดส้ะดวก 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 
3,050 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า1๘,
300.00 ตร.ม. 

- 5,563,000 - - ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

5.  โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง สายทาง ชร.ถ
66-002 บ้านปุาเลา –แยก
เฉลิมพระเกียรต ิ
 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางไดส้ะดวก 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 
3,080.00 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 
1๘,๔๘0.00ตร.ม. 

- 5,617,000 - - ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

6.  โครงการปรับภูมิทัศนห์นอง
สถานเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อพัฒนาหนอง
สถานให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนโดยรอบ 
และก่อสร้างบันได,  

- 2,915,000 2,915,000 2,915,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

การพัฒนาพ้ืนท่ี
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

แบบ ผ.05 
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ยุทธศาสตรท์ี่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
1.  โครงการก่อสร้างทํานบ

ดินปูองกันนํ้าท่วม หมู่ที่ 
9 บ้านปุาสักงามถึงหมู่ที่ 
4 ตําบลปงน้อย อําเภอ
ดอยหลวง จังหวัด
เชียงราย 

เพื่อปูองกันท่วมใน
พื้นที่ทําการเกษตร 

ระยะทาง  
3,000 ม. 

- 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
ปริมาณน้ําท่วน
พื้นที่เกษตร
ลดลง 

ปูองกันนํ้า
ท่วมพื้นที่
เกษตรของ
ประชาชน 

กองช่าง 

2.  โครงการขุดลอกแหล่งน้ํา
หนองปุาไคร้คาง 
 

เพื่อขุดลอกแหล่ง
น้ําสําหรับกักเก็บ
น้ํา 
 

ขุดลอกหนองปุา
ไคร้คาง หมู่ที่ 5 
บ้านสันไทรงาม 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ
ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้น 

สามารถกัก
เก็บน้ําใช้
ประโยชน์
เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 

3.  โครงการก่อสร้างฝุายกั้น
น้ํากก 
 

เพื่อกักเก็บน้ํา
สําหรับการเกษตร
และชะลอการไหล
ของน้ํากก 

ฝายกั้นน้ํากก  
หมู่ 6,7  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้น 

สามารถกัก
เก็บน้ําใช้
ประโยชน์
เพิ่มขึ้นและ
ชะลอการไหล
แรงของน้ํา 

กองช่าง 

แบบ ผ.05 
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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)  
4.  โครงการขุดลอกหนอง

ร่องกลอย 
 

เพือ่ขุดลอกแหล่ง
น้ําสําหรับกักเก็บ
น้ํา 
 

ขุดลอกหนองร่อง
กลอย หมู่ที่ 9 
บ้านปุาสักงาม 

- 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้น 

สามารถกัก
เก็บน้ําใช้
ประโยชน์
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

5.  โครงการก่อสร้างเขื่อน
ปูองกันตลิ่ง หมู่ที ่8 บ้าน
ปงเคียน 
 

เพื่อกักเก็บน้ํา
สําหรับการเกษตร
และชะลอการไหล
ของน้ํากก 

เขื่อนปูองกันตลิ่ง 
หมู่ที่ 8 บ้านปง
เคียน 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้น 

สามารถกัก
เก็บน้ําใช้
ประโยชน์
เพิ่มขึ้นและ
ชะลอการไหล
แรงของน้ํา 

กองช่าง 

6.   โครงการขุดลอกหนอง
ปุาไคร้น้อย 
หมู่ที ่6 

เพื่อขุดลอกแหล่ง
น้ําและสําหรับกัก
เก็บน้ําในช่วง
หน้าแล้ง 

ลึก 1.50 ม. ขดุ
ลึก 1.50 ม. หรือ
มีปริมาณดินขดุไม่
น้อยกว่า 
23,738 ลบ.ม. 

1,319,000 1,319,000 1,319,000 1,319,000 ปริมาณดินที่
ขุดลอก 

น้ําสามารถ
ไหลไดส้ะดวก
ขึ้นและ
สามารถกัก
เก็บน้ําได ้

กองช่าง 

7.  โครงการขุดลอกหนอง
ม่วง หมู่ที่ 7 บ้านดอยศริิ
มงคล 
 

เพื่อขุดลอกแหล่ง
น้ําและสําหรับกัก
เก็บน้ําในช่วง
หน้าแล้ง 

ขุดลึก 1.00-
2.50 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า
20,070.00 
ลบ.ม. 

1,115,000 1,115,000 1,115,000 1,115,000 ปริมาณดินที่
ขุดลอก 

น้ําสามารถ
ไหลไดส้ะดวก
ขึ้นและ
สามารถกัก
เก็บน้ําได ้

กองช่าง 

แบบ ผ.05 
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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)  
8.  โครงการขุดลอกหนอง

ตะเคียน  
หมู่ที่ 10 

เพื่อขุดลอกแหล่ง
น้ําและสําหรับกัก
เก็บน้ําในช่วง
หน้าแล้ง 

ขุดลึก 1.50 ม. 
หรือมีปรมิาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 
42,600.00 
ลบ.ม. 

2,367,000 2,367,000 2,367,000 2,367,000 ปริมาณดินที่
ขุดลอก 

น้ําสามารถ
ไหลไดส้ะดวก
ขึ้นและ
สามารถกัก
เก็บน้ําได ้

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 

 (ผ.08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2561     หน้า 55           
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 2/2560 

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.  เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํรวจ จัดซื้อเทปวัดระยะไฟ
เบอร์ ขนาด 100 ม. 
และขนาด 50 ม. 

- เทปวัดระยะขนาด
ความยาว 10 ม. 
จํานวน 1 อัน  
- เทปวัดระยะขนาด
ความยาว 5 ม. 
จํานวน 1 อัน 

- 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

2.  เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํรวจ จัดซื้อไมส้ตา๊ฟฟ์  
แบบชัก 

-ไม้สต๊าฟฟ์ แบบชัก 
ขนาดความยาว 7 
ม. จํานวน 1 อัน 
- ไม้สตา๊ฟฟ์ แบบ
ชัก ขนาดความยาว 
5 ม. จํานวน 1 อัน 

- 7,000 7,000 7,000 กองช่าง 

3.  เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํรวจ จัดซื้อกล้องวัดมมุ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จํานวน  1 ชุด 

กล้องวัดมุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด
อ่านค่ามุมได้
ละเอียด 5 พิลิปดา 
(ระบบอัตโนมัติ) 
จํานวน 1 ชุด 

- 110,000 110,000 110,000 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) 

4.  เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

จัดซื้อกล้องถ่ายรูป 
ดิจิตอล (ซูมละเอียด 
20 ล้านพิกเซลขึ้นไป)
จํานวน 1 ตัว 

- กล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจติอล 
ความละเอียด 
20.1ลา้นพิกเซล  
จํานวน 1 ตัว 

- 30,000 - - กองช่าง 

5.  เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน จัดซื้อโตะ๊ปฏิบตัิงาน 
กองช่างจํานวน 4 ตัว 

โต๊ะ จํานวน 4 ตัว - 15,000 - - กองช่าง 

6.  เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบตัิงาน
กองช่างจํานวน 2 ตัว 

เก้าอี้ จํานวน 2 ตัว - 12,000 - - กองช่าง 

7.  เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์
สําหรับปฏิบัติงาน
จํานวน 2 ตัว 

จอคอมพิวเตอร์ 
จํานวน  2 ตัว 

- 8,000 - - กองช่าง 

8.  เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 
ชนิดสี ปฏิบัติงานกอง
ช่าง จํานวน 1 ตัว 
 

เครื่องปริ้นสี 
สําหรับ A3 จํานวน 
1 ตัว 

- 15,000 - - กองช่าง 

9.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 
 

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์
สําหรับการปฏิบตัิงาน 

จัดหาคอมพิวเตอร์
สํานักงานจํานวน 3 
เครื่อง ราคาตาม
มาตรฐาน ICT 

- 16,000 16,000 16,000 กองคลัง 

แบบ ผ.08 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2561     หน้า 57           
 

 

ที่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

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

10.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์
สําหรับการปฏิบตัิงาน 

จัดหาเครื่องพิมพ์ 
multifunction 
ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด led สี จํานวน 
1 เครื่อง ราคาตาม
มาตรฐาน ICT 

- 17,000 - - กองคลัง 

11.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์
สําหรับการปฏิบตัิงาน 

จัดหาเครื่องสํารอง
ไฟฟูา ขนาด 800 
VA 0eoo 10 
เครื่อง ราคาตาม
มาตรฐาน ICT 

- 28,000 - - สํานักงานปลัด 

12.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ๊น
เตอร์ชนิดขาวดํา 

เครื่องปริ๊นเตอร ์
ชนิดขาวดํา จํานวน 
3 เครื่องราคาตาม
มาตรฐาน ICT 

- 9,900 - - สํานักงานปลัด 

13.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุุน เครื่องดูดฝุุนขนาด 
25 ลิตร จํานวน 1 
เครื่อง ราคาตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์
สํานักงบประมาณ 

- 14,000 - - สํานักงานปลัด 

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) 

14.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัโฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อจัดซื้อลําโพง
อเนกประสงค์พร้อม
แอมป์ 

จัดซื้อลําโพง
อเนกประสงค์พร้อม
แอมป์ จํานวน 1 
เครื่อง ราคาตาม
ท้องตลาด 

- 6,000 - - สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีสรุป โครงการ ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 

 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

(ผ.01) 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณปูโภค สาธารณูปการ 

และระบบโครงสร้างพืน้ฐานอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในเขตองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2561     หน้า 61           
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

 

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

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

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

1 โครงการต่อเติมอาคาร
สํานักงาน 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ให้พร้อมสําหรับ
ปฏิบัติงานและ
อํานวยความสะ
สําหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
 

ต่อเติมอาคาร
สํานักงาน ตามแบบ 
อบต.กําหนด 

- 800,000 - - โครงการ 
ต่อเติมอาคาร 
อาคาร
สํานักงาน 
จํานวน 1 
หลัง 

อาคารพร้อม 
สําหรับใช้ 
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 
(61-64 p 
188) 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2561     หน้า 62           
 

 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 

 

 (ผ.02) 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณปูโภค สาธารณูปการ 
และระบบโครงสร้างพืน้ฐานอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในเขตองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+
6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน (ผลผลิตของ

โครงการ) 

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

1 อุดหนุนไฟฟูาเพื่อ
ติดตั้งไฟกิ่งในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่าง
บริเวณท้องถนน 

ติดตั้งไฟกิ่ง 
จํานวน  
 10 จุด 

- 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีปริมาณแสง
ไฟสว่างทาง
สาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ี
แสงสว่างใน
การสญัจรบน
ท้องถนน 

กองช่าง การไฟฟูา
ส่วนภูมภิาค
อําเภอเวียง
ชัย 

 
 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 

 (ผ.08) 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2561 
 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 ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน เพื่อจัดซื้อพัดลม
เพดาน สําหรับ ศพด. 

   จํานวน 15 ตัว 22,500 - - - กองการศึกษา 
(61-64 
p222) 

 

 

 
  
 

แบบ ผ.08 
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ภาคผนวก                    
ประมาณการโครงการ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 

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

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันและประชาคมท้องถิ่น ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดง
มหาวัน เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 และสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน มีมติเห็นชอบ
ในการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2561  

 

บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 อาศัย
อํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน (พ.ศ. 2561–2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61 

                                 ก๋องคํา    นัยติ๊บ 

(นายก๋องคํา    นัยติ๊บ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
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ค าน า 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและ
หน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการดําเนินงาน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ได้ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ซึ่งประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 2559 และมีการเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 ประกาศเม่ือวันที่ 28 เมษายน  2560 ไปแล้วนั้น 

เนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และบางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดั้งนั้นองค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมหาวัน จึงต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดง
มหาวัน เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบาย
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 
28  กุมภาพันธ์   2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
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        แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
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ครั้งท่ี 2/2561 

                               
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดอบต. 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 
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