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ค ำน ำ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 27 ก าหนดให้
แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น     

การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะเป็นเครื่องมือควบคุมในการบริหารและการด าเนินงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดที่รวบรวมจากโครงการ และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ของทุกส่วนราชการที่ต้องด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคหรือหน่วยงานอ่ืนที่มาด าเนินการในพ้ืนที่  ท าให้ทราบถึงแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานอื่นสามารถจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงานประจ าปี และเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณมี
ความสะดวกมากขึ้น 

  ทั้งนี้ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความ
ร่วมมือจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกขั้นตอนโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นกรอบและแนวทางการ
พัฒนาที่ตรงต่อความต้องการสามารถพัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
แต่ละส่วนราชการรวมทั้งส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนต าบลปอ ในภาพรวมเป็นส าคัญต่อไป 
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ส่วนที่  1  บทน ำ 
1.1  บทน ำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 
ข้อ 26 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้นท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและ
บูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน /โครงการในแผนการ
ด าเนินงาน ซึ่งจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณพ .ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบล          
ปอ เป็นแผนงานที่ได้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือ
หน่วยงานอ่ืน ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่  อีกทั้ งยังเป็นการน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-25๖4) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ไปด าเนินการในภาคปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

๑.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

การวางแผนด าเนินงานเป็นแผนงานที่น าแผนพัฒนามาบริหาร (Administrative Plans) กล่าวคือ
การพิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-25๖4) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน หรือเรียกว่า (Action Plans) และ
สามารถน าการติดตามและประเมินผลด้วยตนเองมาใช้ติดตามการด าเนินงานได้ทุกขั้นตอนเรียกว่า Self 
AssesmentReport หรือ SAR โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ประจ าปีงบประมาณนั้น   

2.  เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของทุกส่วนราชการก าหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรมมีขั้นตอน
การปฏิบัติที่มีระยะเวลาแน่นอนมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น   

3.  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 4.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนา 

5.  เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ 
๖.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการวัดความส าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
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๑.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 4298  ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ข้อ 26 ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ รวบรวมข้อมูล

แผนงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ หน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ     

ขั้นตอนที่ 2 จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
  หลังจากรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก 
 1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่ อปท.อุดหนุนหน่วยงานอื่น) 

2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
ของท้องถิ่น 
 3.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
  4. โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลปอ เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสาน
การด าเนินงานในพ้ืนที่ 

เสร็จแล้วคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ จัดท าเป็นร่าง
แผนด าเนินงานประจ าปี โดยน าข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ   

ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
หลังจากจัดท าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีแล้วเสร็จ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ น าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ พิจารณา แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีต่อไป ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานประจ าปี  ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
  ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น 
  หากมีการตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี (เพ่ิมเติม) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน
ประจ าป ี(เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 ,2 ,3…….  
 
 



๕ 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ   
 

 
แผนภูมิขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 

 

อนุมัติร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

ราชการส่วนกลาง 

ราชการส่วนภูมิภาค 

รฐัวิสาหกิจ 

หน่วยงานอื่น ๆ 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
คณะกรรมการพัฒนา 

 องค์การบริหารส่วนต าบล 

ละหาร 
คณะกรรมการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

ละหาร 
นายก 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 



๖ 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ   
 

เค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
  ส่วนที่  1  บทน ำ 
   -  บทน า 
   -  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
   -  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   -  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  ส่วนที่  2  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
   -  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด. ๑) 
   -  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒) 

๑.4. ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

  ๑.  สามารถควบคุมการด าเนินงาน การติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   ๒.  ท าให้การประสานงานและบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ ด าเนินโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
   ๓.  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมว่า
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด 
  ๔.  เป็นเครื่องมือในการวัดความส าเร็จของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อสิ้นปี
ให้มีความสะดวกมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน 
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   2.2.1 แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

                 2.2.2 แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

      
 



๙ 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ   
 

 
 

 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562          

 (ผด.0๑)
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ   
 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖2 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปอ อ ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย 

 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณทัง้หมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.1  แผนงำนเคหะชุมชน 34 26.15 29,013,900 55.81 กองช่ำง 

รวม 34 26.15 29,013,900 55.81  

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.1  แผนงำนกำรศึกษำ 12 9.23 19,490,920 37.49 กองกำรศึกษำฯ 

2,2  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 24 18.46 1,396,000 2.68 กองกำรศึกษำฯ 

รวม 36 27.69 19,629,920 37.76  

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสงัคม คุณภำพชีวิตและควำมปลอดภัย 

3.1  แผนงำนสงัคมสงเครำะห ์ 3 2.30 55,600 0.10 ส ำนักงำนปลัด 

3,2  แผนงำนรรักษำควำมสงบภำยใน 6 4.61 160,000 0.30 ส ำนักงำนปลัด 

รวม 9 6.92 215,600 0.41  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ   
 

 
แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณทัง้หมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงำนเกษตร 4 3.07 235,000 0.45 ส ำนักงำนปลัด 

รวม 4 3.07 235,000 0.45  

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจอำชีพและรำยได้ 

5.1  แผนงำนเกษตร 4 3.07 80,000 0.15 ส ำนักงำนปลัด 

5,2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 5 3.84 165,000 3.17 ส ำนักงำนปลัด 

5.3 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 9 6.92 370,000 0.71 กองกำรศึกษำฯ 

รวม 18 13.84 615,000 1.18  

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ 

6.1  แผนงำนสำธำรณสุข 9 6.92 690,000 1.23 ส ำนักงำนปลัด 

รวม 9 6.92 690,000 1.32  

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น 

7.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 20 15.38 1,588,000 3.05 ส ำนักงำนปลัด 

รวม 20 15.38 1,585,000 3.05  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ   
 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณทัง้หมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรปำ่ชุมชนและที่ดินท ำกิน 
- - - - - - 

รวม - - - - - 
รวมทั้ง 8 ยุทธศำสตร ์ 130 100 51,984,420 100  

 



๑๓ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  องค์การบรหิารส่วนต าบลปอ  
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          
 (ผด.02)



๑๔ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                                                                                                                     

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

จุดที่ 1 ขนาดยาว 169  ม. 
ขนาดกว้าง 4  ม. หนา 0.15 
ม. 
จุดที่ 2 ขนาดยาว 30.00 ม. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
จุดที่ 3 ขนาดยาว 25.00 ม. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

500,000 บ้านปอกลาง 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
ปางปอ -บ้านประชาภักด ี

ขนาดยาว 148.00 เมตร กว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 592.00 
ตร.ม.) 

400,000 บ้านปางปอ 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

 
 
 
 
 



๑๕ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

แบบ  ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์เพื่อประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา 

1.อาคาร ขนาดยาว 15.00 ม.  
กว้าง 6.00 ม. สูง 3.50 ม.  
จ านวน 2 หลัง 
2.ลานประกอบพิธี ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 17.20 ม. 
หนา 0.10 ม. จ านวน 2 ลาน 

500,000 บ้านทราย
ทอง 

หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

4 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้าน
เจดีย์ทอง) 

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ขนาดยาว 8.00 ม. 
สูง 3.00 ม. 

500,000 บ้านดอน 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

5 โครงการปรับปรุงห้องน้ าท่ี
ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 9.80 
ม.(พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 
29.40 ตร.ม.) 

184,000 อบต.ปอ กองช่าง             

6 โครงการจดัท าป้ายบอก
เส้นทางและสื่อต่างๆ ในการ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 

ขนาดกว้าง 3.90 ม. สูง 2.70 
ม. พร้อมตัวหนังสือเหล็กซิงค์
เคลือบส ี

66,900 จุดชมวิว
ดอยผาตั้ง 
เนิน(102) 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14 

ขนาดกว้าง 6 ม. ขนาดยาว 
1,325 ม. หนา 0.15 ม. 

5,330,000 บ้านผาตั้ง 
หมู่ที่ 14 

กองช่าง                                         

 

 



๑๖ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

แบบ  ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองเตา - บ้านห้วยหาน 

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ขนาดยาว 2,390 ม.  
หนา 0.15 ม. 

9,900,000 หมู่ที ่9 กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปอกลาง 
หมู่ที่ 5 
 

ขนาดยาว 129.00 ม. 
สูง 2.10 ม. 

290,000 บ้านปอ
กลาง 

หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกทับ
พื้นถนนคอนกรีตเดมิ (บ.
เจดีย์ทอง) 

จุดที่ 1 ผิวทางขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 180.00 ม. 
หนา 0.05 ม. 
จุดที่ 2 ผิวทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 
5.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา 
0.05 ม. 

856,000 บ้านดอน 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

11 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 
12.00 ม. สูง 3.30 ม. (พื้นที่
อาคารไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.
ม.) 

400,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
 

ขนาดยาว 18.00 ม. 
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00  
ตร.ม.) 

40,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

 

 



๑๗ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

แบบ  ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

ขนาดยาว 130.00 ม. กว้าง 
4.00 ม. หนา 0.15 ม. (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.) 

400,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

14 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมข้ามล าน้ าห้วยคึ  
หมู่ที่ 11 

ขนาด 2 ช่องทาง กว้าง 1.80 
ม. สูง 1.80 ม. ยาว 5.00 ม. 

300,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
แหล่งท่อเที่ยว หมู่ที่ 12 

ขนาดยาว 122.00 ม. 
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 366.00 
ตร.ม.) 

300,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร สายหลัก
ใหญ่ หมู่ที่ 13 

ขนาดยาว 131.00 ม. 
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
393.00 ตร.ม.) 

300,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
ศาลเจ้าประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 14 

ขนาดยาว 229.00 ม. กว้าง 
3.00 ม. หนา 0.15 ม. (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 687.00 ตร.
ม.) 

500,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง                                         

 

 

 

 



๑๘ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

แบบ  ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรพร้อมวาง
ท่อ หมู่ที่ 15 

ขนาดยาว 7,100.00 ม. กว้าง 
3.00 ม. (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 21,300.00  ตร.ม.)    

400,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง             

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ป่า
สุสาน หมู่ที่ 16 

ขนาดยาว 89.00 ม. กว้าง 
3.00 ม. หนา 0.15 ม. (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 267.00 ตร.
ม.)    

400,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง             

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 

ขนาดยาว 121 ม. กว้าง 4.00 
ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 484.00 ตร.ม.) 

350,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง             

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 18 

 

ขนาดยาว 127 ม. กว้าง 3.00 
ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 381.00 ตร.ม.) 

300,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

แบบ  ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

จุดที่ 1  ขนาดยาว 48.00 ม.
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
192.00 ตร.ม.) 
 จุดที่ 2  ขนาดยาว 45.00 ม.
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
135.00 ตร.ม.) 
จุดที่ 3  ขนาดยาว 25.00 ม.
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 
ตร.ม.) 
จุดที่ 4  ขนาดยาว 54.00 ม.
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
216.00 ตร.ม.) 
จุดที่ 5  ขนาดยาว 13.00 ม.
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 39.00 
ตร.ม.) 
จุดที่ 6  ขนาดยาว 25.00 ม.
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
100.00 ตร.ม.) 

500,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



๒๐ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

แบบ  ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 19 

จุดที่ 1  ขนาดยาว 106.00 ม.
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า   
318.00 ตร.ม.) 
จุดที่ 2  ขนาดยาว 105.00 ม.
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
315.00  ตร.ม.) 

500,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง             

24 โครงการก่อสร้างโรงกรอง
น้ าดื่มเพื่ออุปโภค-บริโภค
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20  

อาคารขนาดกวา้ง 2.50 ม. ยาว 
4.00 ม. สูง 2.50 ม. 

300,000 หมู่ที่ 20 กองช่าง             

25 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์จุด
ชมวิวดอยผาตั้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภมูิทัศน์
จุดชมวิวดอยผาตั้งดังน้ี 
1.ก่อสร้างลาน คสล. จุดชมวิว
ดอยผาต้ัง 
จุดที่ 1 ขนาดยาว 89.00 ม. 
กว้าง 1.80 ม. หนา 0.07 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
160.20 ตร.ม.) 
จุดที ่2 ขนาดยาว 16.50 ม. 
กว้าง 2.40 ม. หนา 0.05 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 39.60 
ตร.ม.) 

302,000 ดอยผาตั้ง กองช่าง           
 

  



๒๑ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

แบบ  ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  2.ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมขยายผิวจราจร
ถนน คสล.จุดชมวิวิดอยผาต้ัง 
จุดที่ 1  ขนาดฝาราง คสล. ยาว 
1.00 ม. กว้าง 0.50 ม. หนา 
0.10 ม. ความยาวรางระบาย
น้ ารวม 98.00 ม. 
จุดที่ 2  ถนน คสล. ขนาดยาว 
98.00 ม. กว้างเฉลี่ย 1.10 ม.
หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 107.80 ตร.ม.) 
 3.ก่อสร้างบันได คสล. ขึ้นเนิน 
102 จุดชมวิวดอยผาต้ัง 
ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 
0.10 ม. 

               

26 โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสมัพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ขนาดยาว 2.00 ม. กว้าง 1.40 
ม. สูง 2.60 ม. 

470,000 ศพด.จ านวน 
17 แห่ง 

กองช่าง             

27 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ 

ขนาดยาว 23.00 ม. 
กว้าง 15.00 ม. สูง 4.50 ม. 
(พ้ืนท่ีอาคารไม่น้อยกว่า 
345.00 ตร.ม.) 

1,465,000 อบต.ปอ กองช่าง             

 



๒๒ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

จุดที่ 1 ขนาดยาว 31.00 ม. 
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 93.00 
ตร.ม.) 
จุดที่ 2 ขนาดยาว 94.00 ม. 
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
282.00 ตร.ม.) 
จุดที่ 3 ขนาดยาว 44.00 ม. 
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
176.00 ตร.ม.) 
จุดที่ 4 ขนาดยาว 26.00 ม. 
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 78.00 
ตร.ม.) 
จุดที่ 5 ขนาดยาว 30.00 ม. 
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
120.00 ตร.ม.) 

500,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

29 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

รางระบายน้ าขนาดความยาว 
200.00 ม. ปากกว้าง 1.00 
ม. ก้นกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.70 ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ขนาดความกว้าง 0.60 ม. 

400,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             



๒๓ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

แบบ  ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

30 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งแม่น้ างาว  
หมู่ที่ 5 

ความยาวเฉลี่ย 56.00 ม. กว้าง
เฉลี่ย 6.00 ม. หนาฉลี่ย 0.30 
ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
336.00 ตร.ม.) 

500,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

31 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6  

ขนาดความยาว 225.00 ม. 
ปากกว้าง  0.80 ม. ก้นกว้าง 
0.60 ม. ลึกเฉลีย่ 0.70 ม.  

400,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

จุดที่ 1 ขนาดยาว 35.00 ม. 
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
140.00 ตร.ม.) 
จุดที่ 2 ขนาดยาว 72.00 ม. 
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
288.00 ตร.ม.) 
จุดที่ 3 ขนาดยาว 105.00 ม. 
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
315.00 ตร.ม.) 

500,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

จุดที่ 1 ขนาดยาว 148.00 ม. 
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
444.00 ตร.ม.) 

500,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             



๒๔ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

แบบ  ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  จุดที่ 2 ขนาดยาว 32.00 ม. 
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 
ตร.ม.) 
จุดที่ 3 ขนาดยาว 25.00 ม. 
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
100.00 ตร.ม.) 

               

34 โครงการก่อสร้างเวที
กลางแจ้งประจ าหมู่บ้าน หมู่
ที่ 9 
 

ขนาดยาว 14.00 ม. กว้าง 
8.00 ม. สูง 4.00 ม. 

460,000 บ้านห้วย
หาน  

หมู่ที่ 9 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.1 แผนงานการศึกษา 

แบบ  ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าจัดซื้อวารสารและ
หนังสือพิมพ์ 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวารสารต่างๆและ
หนังสือพิมพ์รายวัน ส าหรับบริการ
ประชาชน ด้านข้อมูลข่าวสารและ
ข่าวต่างๆ ประจ าที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน 

10,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก
ต าบลปอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็กต าบลปอ 

50,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

3 โครงการค่ายเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการค่ายเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

50,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

4 โครงการเข้าค่ายเด็กและ
เยาวชนสู่ประชาคม
อาเซียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนิน
โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชนสู่
ประชาคมอาเซียน 

30,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

5 โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการเด็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการ
เด็ก 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ  กองการศึกษา             

 
แบบ  ผด.02 



๒๖ 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการจดักิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการด าเนิน
โครงการจดักิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

100,000 พื้นที่ ต.ปอ  กองการศึกษา             

7 โครงการมอบเกียรติบัตร
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการด าเนิน
โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็ก 

10,000 พื้นที่ ต.ปอ  กองการศึกษา             

8 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา 

1.เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดซื้อ
การเรยีนการสอน วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 
2.เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดซื้อ
หนังสือเรียนแก่เด็กปฐมวัย ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียนแกเ่ด็กปฐมวยั 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรยีนแก่เด็กปฐมวัย 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแก่เด็ก
ปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,371,390 ศพด. กองการศึกษา             

 
 

 



๒๗ 
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แบบ  ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน ส าหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2,900,800 ศพด. กองการศึกษา             

10 ค่าอาหารเสรมิ (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

4,474,330 รร.สังกัด  
สพฐ. 

กองการศึกษา             

11 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.ปอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก สังกัด อบต.ปอ 

1,134,400 ศพด. กองการศึกษา             

12 อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อ
อาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
 
 

9,340,000 รร.สังกัด  
สพฐ. 

กองการศึกษา             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
แบบ  ผด.02 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกีฬาปอสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสี
ต่างๆ 

100,000 ศพด. กองการศึกษา             

2 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสี
ต่างๆ 

70,000 ศพด. กองการศึกษา             

3 อุดหนุนโรงเรียน             
ปางหัดสหศาสตร ์
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ
กีฬาสีสมัพันธ์ 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

4 อุดหนุนโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนชนัตถ์           
ปิยะอุย            

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ
แข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ 

12,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วย
หาน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ
กีฬาสีนักเรยีนศูนย์เครือข่าย
การศึกษาต าบลปอ 

60,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วย
หาน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนิน
โครงการกีฬานักเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาอ าเภอเวียงแก่น 

60,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

7 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองเตา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ
กีฬาสีสมัพันธ์ต้านยาเสพตดิ 

12,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

8 อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ
กีฬาสีสมัพันธ์ต้านยาเสพตดิ 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             



๒๙ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

แบบ  ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาแล เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
โครงการแข่งขันสโีรงเรยีนบ้าน
ผาแล 

12,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทราย
ทอง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
โครงการแข่งขันกีฬาสสีัมพันธ์
ต้านยาเสพติด 

15,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยค ุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
โครงการแข่งขันกีฬาสหี้วยคุ
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

12 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหาน เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
โครงการกีฬาสีสมัพันธ์เชื่อม
ความสัมพันธ์ 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

13 อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีน
ไตรมิตรสัมพันธ์ 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

14 อุดหนุนโรงเรียนบรรพตวิทยา เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
โครงการแข่งขันกีฬาสสีัมพันธ์
เชื่อมความสมัพันธ์ 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

15 โครงการสนับสนุนจดังานสม้
โอ ของดีอ าเภอเวียงแก่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อัน
จ าเป็น เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวงานส้มโอ ของดี
อ าเภอเวียงแก่น 

100,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             



๓๐ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

แบบ  ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุต าบลปอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุต าบลปอ 

100,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

17 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุใส่
ใจสุขภาพ ต าบลปอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุใส่ใจ
สุขภาพ ต าบลปอ 

50,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

18 โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้งในพ้ืนท่ี
ต าบลปอ 

130,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

19 โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทลื้อ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทลื้อ 

100,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

20 โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่า 
อิ้วเมี่ยน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าอิ้วเมีย่น 

60,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

21 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทยประเพณลีอยกระทง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
ประเพณีลอยกระทง 

150,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

22 โครงการจดันิทรรศการงาน
พ่อขุนเม็งราย ประจ าปี 
2562 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินโครงการจดันิทรรศการงาน
พ่อขุนเม็งราย ประจ าปี 2562 

200,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

 
 



๓๑ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

แบบ  ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 โครงการลานภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินโครงการลานภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

24 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเวียงแก่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ
อุดหนุนอ าเภอเวียงแก่น เพื่อด าเนิน
โครงการจัดงานราชพิธีเน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน
ส าคัญของสถาบันฯ และงานส่งเสริม
ประเพรีวัฒนธรรมต่างๆ 

25,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๒ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย 
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                    แบบ  ผด.02 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการบริการเชิงรุก
เคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยผู้พิการ 

9,600 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

2 โครงการรับลงทะเบยีนผูม้ี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรับ
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 

6,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

3 โครงการส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

40,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

แบบ  ผด.02 
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและการ
ป้องกันและระงับอัคคภีัย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ด าเนินโครงการฯโดยจัดอบรมให้
ความรู้แก่เด็กเยาวชน ประชาชน
ทั่วไปในพ้ืนท่ีต าบลปอ 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

2 โครงการฝึกอบรมความรู้
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ด าเนินโครงการฯโดยจัดอบรมให้
ความรู้แก่เด็กเยาวชน ประชาชน
ทั่วไปในพ้ืนท่ีต าบลปอ 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

3 
 

โครงการประชุมเชิงวิชาการ
ของสมาชิก อปพร. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการฯ โดยจัดอบรมให้ความรู้
ประชุมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน
ต่างๆในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

10,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

4 โครงการป้องกันแก้ไขปญัหา
ไฟป่าและหมอกควัน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ด าเนินโครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

50,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

5 โครงการรณรงค์และป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังจุด
อ านวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนในพื้นท่ีต าบลปอและ
นักท่องเท่ียว 

40,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
กิจกรรมเชิงบวกส าหรับ
เยาวชนต้านยาเสพตดิ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ด าเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
กิจกรรมเชิงบวกส าหรับเยาวชน 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             



๓๔ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานการเกษตร                                                                                                                                                                                แบบ ผด 02 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัท าแนวกันไฟ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการการ
จัดท าแนวกันไฟ 

100,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

2 โครงการการปลูกป่าเฉลมิ
พระเกียรติในวันส าคญัต่างๆ
  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการการปลกู
ป่าเฉลิมพระเกยีรติในวันส าคัญ
ต่างๆ 

15,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

3 โครงการจดัท าฝายชะลอน้ า
ตามแนวพระราชด าร ิ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการจดัท า
ฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชด าร ิ

100,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

4 โครงการเสรมิสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการเสรมิสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

20,000  พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

 
 



๓๕ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ 
5.1 แผนงานการเกษตร 

    แบบ ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัอบรมให้ความรู้
ด้านการเกษตร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการจดัอบรมให้ความรูด้้าน
การเกษตร 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

2 โครงการการส่งเสรมิการ
ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์
  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการการ
ส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรีย ์

20,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

3 โครงการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชโดยวิธเีกษตร
ผสมผสาน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดย
วิธีเกษตรผสมผสาน 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

4 โครงการสนับสนุนการตรวจ
วิเคราะหด์ิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ดิน 

20,000  พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

 
 



๓๖ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                                                                                                                                                           แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพกลุ่มสตร ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่ม
สตร ี

60,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะ
อาชีพผู้สูงอาย ุ

25,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพผู้พิการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะ
อาชีพผู้พิการ 

25,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
งานวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน
วิสาหกิจชุมชน 

30,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

5 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ
ตามพระราชด าริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพตาม
พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

25,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

 

 
 
 
 
 

 



๓๗ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

5.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
แบบ ผด 02 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเทีย่วดอยผาตั้ง ชม
ทะเลหมอก ดอกซากุระบาน 
สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินโครงการเที่ยวดอยผาตั้ง 
ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน 
สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า 

150,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

2 โครงการเทีย่วงานองุ่นไร้
เมลด็ของดีอ าเภอเวียงแก่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินโครงการเที่ยวงานองุ่นไร้
เมลด็ของดีอ าเภอเวียงแก่น 

10,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

3 โครงการพัฒนาปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ดอยผาตั้ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวดอย
ผาตั้ง 

30,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

4 โครงการพัฒนาปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ภูชี้ฟ้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า 

30,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

5 โครงการพัฒนาปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ภูชี้ดาว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูชี้
ดาว 

30,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

 
 
 

 



๓๘ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

แบบ  ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการพัฒนาปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ภูชี้เดือน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภู ช้ี
เดือน 

30,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

7 โครงการพัฒนาปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
หมู่ที่ 9 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหมู่ที่ 
9 

30,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

8 โครงการพัฒนาปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ดอยผาหม่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวดอย
ผาหม่น 

30,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

9 โครงการพัฒนาปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ถ้ าผาแล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวถ้ า             
ผาแล 

30,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ 



๓๙ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

6.1 แผนงานสาธารณสุข                                                                                 
แบบ  ผด.02 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
และอบรมให้ความรู้
โรคตดิต่อ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคและอบรมให้ความรู้
โรคตดิต่อ 

30,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

2 โครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ ฝึกอบรมการจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์การเดินรณรงค์   
การจัดซื้อวัคซีน ยาคุมก าเนดิ 
ฯลฯ 

80,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

3 โครงการพ่นหมอกควัน
ป้องกันและก าจัดยุง
แมลงวันและพาหะน าโรค
โดยแมลง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการพ่น
หมอกควันป้องกันและก าจดัยุง
แมลงวันและพาหะน าโรคโดย
แมลง 

60,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์และโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

 



๔๐ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

แบบ  ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการคดัแยกขยะใน
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีการคดัแยกขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนและชุมชน 

50,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

6 โครงการส ารวจแหล่งก าเนดิ
มลพิษส าหรับกิจการที่เป็น
อันตราย 

เพื่อส ารวจแหล่งก าเนิดมลพิษ
ส าหรับกจิการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพต่อประชาชนและอบรมให้
ความรู้ให้แก่ประชาชน 

30,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

7 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพระราด ารดิ้าน
สาธารณสุข ในพื้นที่ หมู่ที่ 1–20 

400,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

8 โครงการส ารวจข้อมลูสุนัข/
แมว ในพื้นที่ต าบลปอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ท้ังที่
มีเจ้าของและไมม่ีเจ้าของ  ในพื้นที่
ต าบลปอ จ านวน 20 หมู่บา้น 

10,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

9 โครงการอบรมศูนย์
ปฏิบัติการระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพหนึ่งเดยีว (ผ่อดีดี) 

เพื่อพัฒนาการใช้ระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพ และยับยั้งการแพร่ระบาด
ของโรคและสร้างเครือข่ายดา้น
สุขภาพ 

10,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

 
 
 

         



๔๑ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

 ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แบบ  ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

2 โครงการส่งเสริมอุดมการณ์
หมู่บ้านแผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมอุดมการณ์
หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 

30,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

3 โครงการอบรมส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
ฝึกอบรมความรู้เกีย่วกับการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ตามรัฐธรรมนญูไทย พ.ศ.2560 

15,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

4 โครงการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.ปอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต.ปอ ข้อมูลภารกิจ ผลการ
ด าเนินงานประจ าปี รายงาน
ประจ าปี รายงานรายรับรายจ่าย 
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

5 โครงการวันท้องถิ่นไทย 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังาน, 
จัดนิทรรศการวันท้องถิ่นไทย เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ประวัตคิวาม
เป็นมาของท้องถิ่นไทย 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             



๔๒ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

แบบ  ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 
 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เชิงสร้างสรรค์และการ
ท างานเป็นทีม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิง
สร้างสรรค์และการท างานเป็นทีม 

150,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

7 โครงการจดัการเลือกตั้งหรือ
การท าประชาพิจารณ์
ประชามตติ่างๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจดัการเลือกตั้งหรือการ
ท าประชาพิจารณ์ประชามตติ่างๆ 

500,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

8 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
1.หลักสูตรปอพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 
2.หลักสูตรการบริหารจัดการท้องถิ่น
ตามหลักธรรมาภิบาล 

350,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

9 โครงการประชุมวิชาการและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการประชุมวิชาการและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

60,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

10 โครงการเตรยีมงานรับเสดจ็
สมเด็จพระเทพฯและบรม
วงศ์ษานุวงศ์ฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพฯและบรมวงศ์ษานุวงศ์ฯ 
เสด็จในเขตพื้นท่ีต าบลปอ ตลอดจน
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ที่มารับเสด็จ 

100,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             



๔๓ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

แบบ  ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการเสรมิสร้างค่านิยม
เพื่อป้องกันการทุจริต
คอรัปช่ัน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเสรมิสร้างค่านิยมเพื่อ
ป้องกันการทุจริตคอรัปช่ันแก่
ผู้บริหารท้องถิ่นและเจา้หน้าท่ีของ
รัฐ 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

12 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์
ต าบลปอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
สร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ต าบลปอ 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

13 โครงการฝึกอบรมความรู้
ตามแนวทางพระราชด าริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมความรูต้าม
แนวทางพระราชด าริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

40,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

14 โครงการจดัเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเพื่อ
ก าหนดแนวทางพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
โครงการจดัเวทีรับฟังความคดิเห็น
ของประชาชนเพื่อก าหนดแนวทาง
พัฒนาท้องถิ่น 

30,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

15 โครงการประชุมประชาคม
เพื่อรับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน เพื่อ
บูรณาการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการประชุมประชาคมเพื่อ
รับทราบปัญหาความต้องการของ
ประชาชน เพื่อบูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

50,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             



๔๔ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

แบบ  ผด.02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการการเขียนโครงการ
และการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการการเขียนโครงการและการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

17 โครงการจดัเก็บข้อมลู
พื้นฐานของ อบต.ปอ 

โครงการจดัเก็บข้อมลูพื้นฐานของ 
อบต.ปอ 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

18 โครงการสนับสนุน
สถาบันการศึกษาเพื่อวิจัย 
ส ารวจ ความพึงพอใจของ
ประชาชนต าบลปอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการโครงการสนับสนุน
สถาบันการศึกษาเพื่อวิจัย ส ารวจ 
ความพึงพอใจของประชาชนต าบล
ปอ 

15,000 พื้นที่ ต.ปอ ส านักงานปลัด             

19 โครงการจดัจ้างท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจดัจ้างท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

108,000 พื้นที่ ต.ปอ กองคลัง             

20 โครงการรับช าระภาษีนอก
สถานท่ี ประจ าปี พ.ศ. 
2562 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการรับช าระภาษีนอกสถานท่ี 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

7,000 พื้นที่ ต.ปอ กองคลัง             

 
ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนและที่ดินท ากิน 
-ไม่ม ี
 

                   



๔๕ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                                        
 

 
 

 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ผด.02/1) 



๔๖ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ   
 

 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 

แบบ ผด 02/1 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 เก้าอี้เบาะนวม เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้เบาะ

นวมจ านวน 100 ตัว ส าหรับใช้
ในห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ และส าหรบัใช้ใน
การจัดประชุมต่างๆ 

40,000 อบต. ส านักงานปลัด             

2 เครื่องขยายเสียง จ านวน 1 
ชุด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องขยาย
เสียงหรือชุดล าโพงขยายเสยีงแบบ
ลากจูงได้ หรือมีขาตั้ง 

40,000 อบต. ส านักงานปลัด             

3 ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 4 ตู ้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็ก 
ขนาด 2 บาน (มอก.) จ านวน 4 ตู้ 

22,000 อบต. กองคลัง             

4 เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้
ส านักงาน จ านวน 2 ตัว 

3,800 อบต. กองคลัง             

5 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จ านวน 1 เครื่อง 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบท่ี 1 จ านวน 
1 เครื่อง 

7,900 อบต. กองคลัง             

 
 
 

 



๔๗ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ   
 

แบบ ผด 02/1 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.แผนงานการศึกษา 
6 จัดซื้อโตะ๊ท างาน

เอนกประสงค์ 
เพื่อจัดซื้อโตะ๊ท างาน
เอนกประสงค์ส าหรับใช้งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

63,000 อบต. กองการศึกษา             

7 จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ี ส าหรับใช้ในงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

39,600 อบต. กองการศึกษา             

8 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพื่อจัดซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
แบบฟอร์มเอกสาร แบบ 15 
ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 
37.3*45.8*132.4 เซนติเมตร 
จ านวน 2 หลัง 

18,900 อบต. กองการศึกษา             

9 จัดซื้อโตะ๊ส าหรับรบัประทาน
อาหารของเด็กเล็ก 

เพื่อจัดซื้อโตะ๊ส าหรับรบัประทาน
อาหารของเด็กเล็ก  จ านวน 52 
ชุด ส าหรับใช้ในงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตต าบลปอ 

182,000 อบต. กองการศึกษา             

10 จัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30 ตัว 
ส าหรับใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตต าบลปอ 

3,000 อบต. กองการศึกษา             

 
 
 
 

 



๔๘ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ   
 

แบบ ผด 02/1 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 จัดซื้อพัดลมติดผนัง เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อม
ติดตั้ง ขนาด 16 น้ิว จ านวน 62 
ตัว ส าหรับใช้ในงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตต าบลปอ 

124,000 อบต. กองการศึกษา             

12 จัดซื้อคูลเล่อร์อลูมิเนยีมหล่อ
เบ้า 

เพื่อจัดซื้อคูลเล่อร์อลูมิเนยีมหล่อ
เบ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 
เซนติเมตร จ านวน 20 ใบ 
ส าหรับใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตต าบลปอ 

40,000 อบต. กองการศึกษา             

13 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 
จ านวน 9 ชุด ส าหรับใช้ในงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบลปอ 

198,000 อบต. กองการศึกษา             

14 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จ านวน 12 เครื่อง ส าหรับใช้ใน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ต าบลปอ 

96,000 อบต. กองการศึกษา             

15 โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  
ศพด.บ้านห้วยหาน 

เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนโครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  
จ านวน 1 ชุด   

30,700 ศพด. 
บ้านห้วย

หาน 

กองการศึกษา             

 
 
 



๔๙ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ   
 

แบบ ผด 02/1 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  
ศพด.บ้านห้วยค ุ

เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนโครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  
จ านวน 1 ชุด   

30,700 ศพด. 
บ้านห้วยค ุ

กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ   
 

แบบ ผด 02/1 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.แผนงานเคหะและชุมชน 
 จัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรตี

และแอสฟลัท์ จ านวน 1 
เครื่อง 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะพื้น
คอนกรีตและแอสฟัลท ์จ านวน 
1 เครื่อง 

80,000 อบต. กองช่าง             

 ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มลมแบบ
มอเตอร์ ขนาด 5 แรงม้า 
จ านวน 1 เครื่อง 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มลม
แบบมอเตอร์ ขนาด 5 แรงม้า 
จ านวน 1 เครื่อง 

45,000 อบต. กองช่าง             

 จัดซื้อเครื่องก าเนดิไฟฟ้า 
จ านวน 1 เครื่อง 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องก าเนดิ
ไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 
เครื่องยนต์ดเีซล จ านวน 1 
เครื่อง 

57,500 อบต. กองช่าง             

 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จ านวน 1 เครื่อง 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จ านวน 1 เครื่อง 

7,900 อบต. กองช่าง             

 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 

เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จ านวน 3 
เครื่อง 

7,500 อบต. กองช่าง             

รวม 19 โครงการ 1,137,500               
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