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คำนำ
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 27 กาหนดให้
แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น
การจัดทาแผนการดาเนิ นงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริห ารส่วน
ตาบลปอ ถือเป็นเรื่องสาคัญที่จะเป็นเครื่องมือควบคุมในการบริหารและการดาเนินงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้
เป็ น ไปอย่ างเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้น โดยแผนการด าเนิ น งานมี จุด มุ่ งหมายเพื่ อ แสดงถึ ง
รายละเอียดที่รวบรวมจากโครงการ และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ของทุกส่วนราชการที่ต้องดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภ าคหรือหน่ ว ยงานอื่น ที่ มาดาเนิ น การในพื้นที่ ทาให้ ท ราบถึงแนวทางการดาเนินงานในปี งบประมาณ
2561 ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานอื่นสามารถจาแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/
โครงการในแผนการดาเนินงานประจาปี และเพื่อให้ การติดตามและประเมินผลแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณมี
ความสะดวกมากขึ้น
ทั้งนี้ แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ สาเร็จลงได้ด้วยความ
ร่วมมือจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกขั้นตอนโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานฉบับนี้จะเป็นกรอบและแนวทางการ
พัฒนาที่ตรงต่อความต้องการสามารถพัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน และเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
แต่ละส่วนราชการรวมทั้งส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนตาบลปอ ในภาพรวมเป็นสาคัญต่อไป
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วิสัยทัศน์กำรบริหำร
“เข้าใจปัญหา พัฒนาโปร่งใส ใส่ใจการมีส่วนร่วม”
มุ่งสู่

วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปอ
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บรรจุลง
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปอ
ตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปอ ดังนี้
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิต และควำมปลอดภัย
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจและรำยได้
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ
7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น
8.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำรกำรจัดกำรป่ำชุมชนและ
ทีด่ ินทำกิน
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ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องจัดท า
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ นสี่ ปี ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น นอกจากนี้ ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5
ข้ อ 26 ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน ขึ้ น โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ แสดงถึ ง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณนั้นทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและ
บู ร ณาการการท างานกั บ หน่ ว ยงานอื่ น และการจ าแนกรายละเอี ย ดต่ างๆของแผนงาน /โครงการในแผนการ
ดาเนินงาน ซึ่งจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
การจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ขององค์การบริห ารส่วนตาบล
ปอ เป็ น แผนงานที่ ได้ ร วบรวมข้ อมู ล โครงการ/กิ จกรรมการพั ฒ นาต่ างๆ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การจริงทั้ งหมดในพื้ น ที่
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้ งโครงการ/กิ จ กรรมของหน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าคหรื อ
หน่ ว ยงานอื่ น ที่ จ ะด าเนิ น การในพื้ น ที่ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การน าโครงการ/กิ จ กรรมจากแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
(พ.ศ.2561-25๖4) ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ไปดาเนินการในภาคปฏิบัติให้สาเร็จลุล่วงต่อไป
๑.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
การวางแผนดาเนินงานเป็นแผนงานที่นาแผนพัฒนามาบริหาร (Administrative Plans) กล่าวคือ
การพิจารณานาโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-25๖4) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้
ดาเนิ น งานในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 มาจั ดท าเป็ น แผนการด าเนิ น งาน หรือ เรีย กว่า (Action Plans) และ
สามารถน าการติ ด ตามและประเมิ น ผลด้ ว ยตนเองมาใช้ ติ ด ตามการด าเนิ น งานได้ ทุ ก ขั้ น ตอนเรี ย กว่ า Self
AssesmentReport หรือ SAR โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่ อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒ นาที่ ดาเนิ นการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ประจาปีงบประมาณนั้น
2. เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของทุกส่วนราชการกาหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรมมีขั้นตอน
การปฏิบัติที่มีระยะเวลาแน่นอนมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนา
5. เพื่อลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ
๖. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความสาเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
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๑.3 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 4298 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาแผนดาเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อ 26 ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ รวบรวมข้อมูล
แผนงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ หน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน
หลังจากรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปี (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่ อปท.อุดหนุนหน่วยงานอื่น)
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดาเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
ของท้องถิ่น
3. โครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาของหน่ ว ยราชการส่ วนกลาง ส่ วนภู มิ ภ าค รัฐ วิส าหกิ จและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าดาเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
4. โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลปอ เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสาน
การดาเนินงานในพื้นที่
เสร็จแล้วคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จัดทาเป็นร่าง
แผนดาเนินงานประจาปี โดยนาข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศใช้แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
หลั งจากจั ดท าร่ างแผนการด าเนิ นงานประจ าปี แล้ วเสร็ จ คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ นาร่างแผนการดาเนินงานประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริ หารส่ วนต าบลปอ พิ จารณา แล้ ว เสนอนายกองค์ การบริหารส่ วนตาบลปอ ประกาศเป็ น แผนการดาเนิ น งาน
ประจาปี ต่อไป ทั้งนี้ ให้ ปิ ดประกาศแผนการดาเนิน งานประจาปี ภายในสิบ ห้า วัน นับ แต่วันที่ ประกาศเพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น
หากมี การตั้ งงบประมาณเพิ่ มเติ ม หรื อได้ รับแจ้ งแผนงาน/โครงการเพิ่ มเติ มจากหน่ วยราชการ
ส่ วนกลาง ส่ วนภู มิ ภาค รัฐ วิสาหกิจและหน่ วยงานอื่ นๆ ที่ ด าเนิ นการในพื้ นที่ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นให้
ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี (เพิ่มเติม) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยจัดทาเป็นแผนการดาเนินงาน
ประจาปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ,2 ,3…….

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

๕

แผนภูมิขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนประจำปี
ราชการส่วนกลาง

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตาบลละหาร
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลละหาร
คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
ละหาร
คณะกรรมการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอื่น ๆ

องค์การบริหารส่วนตาบลละหาร
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา

ราชการส่วนภูมิภาค

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตาบล

เสนอร่างแผนการดาเนินงานต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ละหาร
นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล

อนุมัติร่างแผนการดาเนินงาน

ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
ประจาปี

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

๖

เค้ำโครงแผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 1 บทนำ
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (ผด. ๑)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)
๑.4. ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
๑. สามารถควบคุ ม การด าเนิ น งาน การติ ด ตามการด าเนิ น งานและการประเมิ น ผลได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. ทาให้การประสานงานและบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ดาเนินโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. เป็ นเครื่ องมือในการบริหารงานของผู้ บริหารท้องถิ่น ตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมว่า
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้หรือไม่ เพียงใด
๔. เป็นเครื่องมือในการวัดความสาเร็จของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อสิ้นปี
ให้มีความสะดวกมากขึ้น

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

๗

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณโดยนาเสนอ ดังนี้
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)
แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญ ชีส รุปจานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จานวนโครงการที่ดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดทาแผนการดาเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจานวนโครงการที่ดาเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จานวน
งบประมาณ และการคิดเป็น ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้อ งระบุห น่วยงานรับผิ ดชอบและเมื่อลงแต่ล ะ
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 แผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลาดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง
2.2.2 แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลาดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

๙

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
(ผด.0๑)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

ร้อยละของ
งบประมำณทัง้ หมด

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

26.15
26.15

29,013,900
29,013,900

55.81
55.81

กองช่ำง

รวม
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

34
34
12

9.23

19,490,920

37.49

กองกำรศึกษำฯ

2,2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

24

18.46

1,396,000

2.68

กองกำรศึกษำฯ

36

27.69

19,629,920

37.76

3.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

3

2.30

55,600

0.10

สำนักงำนปลัด

3,2 แผนงำนรรักษำควำมสงบภำยใน

6

4.61

160,000

0.30

สำนักงำนปลัด

9

6.92

215,600

0.41

ยุทธศำสตร์/แนวทำง
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนเคหะชุมชน

รวม
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมปลอดภัย

รวม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

ร้อยละของ
งบประมำณทัง้ หมด

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

3.07
3.07

235,000
235,000

0.45
0.45

สำนักงำนปลัด

รวม
5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจอำชีพและรำยได้
5.1 แผนงำนเกษตร

4
4
4

3.07

80,000

0.15

สำนักงำนปลัด

5,2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

5

3.84

165,000

3.17

สำนักงำนปลัด

5.3 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

9

6.92

370,000

0.71

กองกำรศึกษำฯ

18

13.84

615,000

1.18

9

6.92

690,000

1.23

9

6.92

690,000

1.32

20

15.38

1,588,000

3.05

20

15.38

1,585,000

3.05

ยุทธศำสตร์/แนวทำง
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงำนเกษตร

รวม
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ
6.1 แผนงำนสำธำรณสุข
รวม

สำนักงำนปลัด

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น
7.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
รวม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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12
แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชนและที่ดินทำกิน
รวม
รวมทั้ง 8 ยุทธศำสตร์
130
ยุทธศำสตร์/แนวทำง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

ร้อยละของ
งบประมำณทัง้ หมด

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

100

51,984,420

100

-

๑๓

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ผด.02)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

๑๔
แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5

2

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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.
โครงการก่อสร้างถนน
ขนาดยาว 148.00 เมตร กว้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปางปอ -บ้านประชาภักดี
(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 592.00
ตร.ม.)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

500,000

บ้านปอกลาง
หมู่ที่ 5

400,000

บ้านปางปอ
หมู่ที่ 1

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

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.

๑๕
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

3

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์เพื่อประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา

4

500,000

บ้านทราย
ทอง
หมู่ที่ 7

โครงการปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้าน
เจดีย์ทอง)

1.อาคาร ขนาดยาว 15.00 ม.
กว้าง 6.00 ม. สูง 3.50 ม.
จานวน 2 หลัง
2.ลานประกอบพิธี ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 17.20 ม.
หนา 0.10 ม. จานวน 2 ลาน
ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ขนาดยาว 8.00 ม.
สูง 3.00 ม.

500,000

บ้านดอน
หมู่ที่ 3

กองช่าง

5

โครงการปรับปรุงห้องน้าที่
ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ

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

184,000

อบต.ปอ

กองช่าง

6

โครงการจัดทาป้ายบอก
ขนาดกว้าง 3.90 ม. สูง 2.70
เส้นทางและสื่อต่างๆ ในการ ม. พร้อมตัวหนังสือเหล็กซิงค์
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
เคลือบสี
ท่องเที่ยวในพื้นที่

66,900

จุดชมวิว
ดอยผาตั้ง
เนิน(102)

กองช่าง

7

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14

5,330,000

บ้านผาตั้ง
หมู่ที่ 14

กองช่าง

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

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

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.

๑๖
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองเตา - บ้านห้วยหาน
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปอกลาง
หมู่ที่ 5

9

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับ
พื้นถนนคอนกรีตเดิม (บ.
เจดีย์ทอง)
11 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ประจา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1
12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ขนาดยาว 2,390 ม.
หนา 0.15 ม.
ขนาดยาว 129.00 ม.
สูง 2.10 ม.
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.
ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว
12.00 ม. สูง 3.30 ม. (พื้นที่
อาคารไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.
ม.)
ขนาดยาว 18.00 ม.
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00
ตร.ม.)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

9,900,000

หมู่ที่ 9

290,000

บ้านปอ
กลาง
หมู่ที่ 5

กองช่าง

856,000

บ้านดอน
หมู่ที่ 3

กองช่าง

400,000

หมู่ที่ 1

กองช่าง

40,000

หมู่ที่ 9

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

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.

๑๗
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10
14 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมข้ามลาน้าห้วยคึ
หมู่ที่ 11
15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
แหล่งท่อเที่ยว หมู่ที่ 12
16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร สายหลัก
ใหญ่ หมู่ที่ 13
17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
ศาลเจ้าประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 14

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

ขนาดยาว 130.00 ม. กว้าง
4.00 ม. หนา 0.15 ม. (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.)
ขนาด 2 ช่องทาง กว้าง 1.80
ม. สูง 1.80 ม. ยาว 5.00 ม.

400,000

หมู่ที่ 10

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

300,000

หมู่ที่ 11

กองช่าง

ขนาดยาว 122.00 ม.
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.
(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 366.00
ตร.ม.)
ขนาดยาว 131.00 ม.
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
393.00 ตร.ม.)
ขนาดยาว 229.00 ม. กว้าง
3.00 ม. หนา 0.15 ม. (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 687.00 ตร.
ม.)

300,000

หมู่ที่ 12

กองช่าง

300,000

หมู่ที่ 13

กองช่าง

500,000

หมู่ที่ 14

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

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.

๑๘
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

18 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรพร้อมวาง
ท่อ หมู่ที่ 15

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

400,000

หมู่ที่ 15

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ปา่
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
21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 18

ขนาดยาว 121 ม. กว้าง 4.00
ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 484.00 ตร.ม.)
ขนาดยาว 127 ม. กว้าง 3.00
ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 381.00 ตร.ม.)

350,000

หมู่ที่ 17

กองช่าง

300,000

หมู่ที่ 18

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

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.

๑๙
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

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

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

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.

๒๐
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

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.)
อาคารขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว
4.00 ม. สูง 2.50 ม.

500,000

หมู่ที่ 19

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

300,000

หมู่ที่ 20

กองช่าง

25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุด เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์
ชมวิวดอยผาตั้ง
จุดชมวิวดอยผาตั้งดังนี้
1.ก่อสร้างลาน คสล. จุดชมวิว
ดอยผาตั้ง
จุดที่ 1 ขนาดยาว 89.00 ม.
กว้าง 1.80 ม. หนา 0.07 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
160.20 ตร.ม.)
จุดที่ 2 ขนาดยาว 16.50 ม.
กว้าง 2.40 ม. หนา 0.05 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 39.60
ตร.ม.)

302,000

ดอยผาตั้ง

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 19

24 โครงการก่อสร้างโรงกรอง
น้าดื่มเพื่ออุปโภค-บริโภค
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

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.

๒๑
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

26 โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
27 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
2.ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้า
คสล.พร้อมขยายผิวจราจร
ถนน คสล.จุดชมวิวิดอยผาตั้ง
จุดที่ 1 ขนาดฝาราง คสล. ยาว
1.00 ม. กว้าง 0.50 ม. หนา
0.10 ม. ความยาวรางระบาย
น้ารวม 98.00 ม.
จุดที่ 2 ถนน คสล. ขนาดยาว
98.00 ม. กว้างเฉลี่ย 1.10 ม.
หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 107.80 ตร.ม.)
3.ก่อสร้างบันได คสล. ขึ้นเนิน
102 จุดชมวิวดอยผาตั้ง
ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา
0.10 ม.
ขนาดยาว 2.00 ม. กว้าง 1.40
ม. สูง 2.60 ม.
ขนาดยาว 23.00 ม.
กว้าง 15.00 ม. สูง 4.50 ม.
(พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า
345.00 ตร.ม.)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

470,000

ศพด.จานวน
17 แห่ง

กองช่าง

1,465,000

อบต.ปอ

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

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.

๒๒
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

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.)
รางระบายน้าขนาดความยาว
200.00 ม. ปากกว้าง 1.00
ม. ก้นกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย
0.70 ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้า ขนาดความกว้าง 0.60 ม.

500,000

หมู่ที่ 3

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

400,000

หมู่ที่ 4

กองช่าง

29

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

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.

๒๓
แบบ ผด.02
ที่
30

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งแม่น้างาว
หมู่ที่ 5

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ความยาวเฉลี่ย 56.00 ม. กว้าง
เฉลี่ย 6.00 ม. หนาฉลี่ย 0.30
ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
336.00 ตร.ม.)
31 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า ขนาดความยาว 225.00 ม.
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
ปากกว้าง 0.80 ม. ก้นกว้าง
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6
0.60 ม. ลึกเฉลีย่ 0.70 ม.
32 โครงการก่อสร้างถนน
จุดที่ 1 ขนาดยาว 35.00 ม.
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7
(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.)
33 โครงการก่อสร้างถนน
จุดที่ 1 ขนาดยาว 148.00 ม.
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
444.00 ตร.ม.)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

500,000

หมู่ที่ 5

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

400,000

หมู่ที่ 6

กองช่าง

500,000

หมู่ที่ 7

กองช่าง

500,000

หมู่ที่ 8

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

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.

๒๔
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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
ขนาดยาว 14.00 ม. กว้าง
กลางแจ้งประจาหมู่บ้าน หมู่ 8.00 ม. สูง 4.00 ม.
ที่ 9

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

460,000

บ้านห้วย
หาน
หมู่ที่ 9

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

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.

๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.1 แผนงานการศึกษา
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ

1

ค่าจัดซื้อวารสารและ
หนังสือพิมพ์

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวารสารต่างๆและ
หนังสือพิมพ์รายวัน สาหรับบริการ
ประชาชน ด้านข้อมูลข่าวสารและ
ข่าวต่างๆ ประจาที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจาหมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน

10,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

2

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก
ตาบลปอ
โครงการค่ายเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็กตาบลปอ

50,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการค่ายเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ

50,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

โครงการเข้าค่ายเด็กและ
เยาวชนสู่ประชาคม
อาเซียน
โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการเด็ก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดาเนิน
โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชนสู่
ประชาคมอาเซียน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการ
เด็ก

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

3

4

5

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

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.

แบบ ผด.02
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

๒๖
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

7

โครงการมอบเกียรติบัตร
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา

8

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการดาเนิน
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ
เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการดาเนิน
โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
1.เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดซื้อ
การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
2.เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดซื้อ
หนังสือเรียนแก่เด็กปฐมวัย ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียนแก่เด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียนแก่เด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแก่เด็ก
ปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

100,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

10,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

1,371,390

ศพด.

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

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.
.

๒๗
แบบ ผด.02
ที่
9

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
10 ค่าอาหารเสริม (นม)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน สาหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) สาหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน
สังกัด สพฐ.
11 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (นม) สาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
ในสังกัด อบต.ปอ
เล็ก สังกัด อบต.ปอ
12 อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อ
สพฐ.
อาหารกลางวันสาหรับเด็ก
นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

2,900,800

ศพด.

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

4,474,330 รร.สังกัด
สพฐ.

กองการศึกษา

1,134,400

ศพด.

กองการศึกษา

9,340,000

รร.สังกัด
สพฐ.

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

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.

๒๘

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

1

โครงการกีฬาปอสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด

100,000

ศพด.

2

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน

70,000

ศพด.

กองการศึกษา

3

อุดหนุนโรงเรียน
ปางหัดสหศาสตร์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสี
ต่างๆ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสี
ต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ
กีฬาสีสมั พันธ์

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

4

อุดหนุนโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนชนัตถ์
ปิยะอุย
อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วย
หาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ
แข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์

12,000

พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ
กีฬาสีนักเรียนศูนย์เครือข่าย
การศึกษาตาบลปอ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการดาเนิน
โครงการกีฬานักเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาอาเภอเวียงแก่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ
กีฬาสีสมั พันธ์ต้านยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ
กีฬาสีสมั พันธ์ต้านยาเสพติด

60,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

60,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

12,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

5
6

อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วย
หาน

7

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองเตา
อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา

8

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ. 2561
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๒๙
แบบ ผด.02
ที่
9
10
11
12
13
14
15

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาแล

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
โครงการแข่งขันสีโรงเรียนบ้าน
ผาแล
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทราย
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ทอง
โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด
อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยคุ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
โครงการแข่งขันกีฬาสีห้วยคุ
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด
อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหาน เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
โครงการกีฬาสีสมั พันธ์เชื่อม
ความสัมพันธ์
อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
ไตรมิตรสัมพันธ์
อุดหนุนโรงเรียนบรรพตวิทยา เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
เชื่อมความสัมพันธ์
โครงการสนับสนุนจัดงานส้ม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อัน
โอ ของดีอาเภอเวียงแก่น
จาเป็น เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวงานส้มโอ ของดี
อาเภอเวียงแก่น

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
12,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

15,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

100,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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๓๐
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

16 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูส้ ูงอายุตาบลปอ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูส้ ูงอายุตาบลปอ
17 โครงการโรงเรียนผูส้ ูงอายุใส่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ใจสุขภาพ ตาบลปอ
โครงการโรงเรียนผูส้ ูงอายุใส่ใจ
สุขภาพ ตาบลปอ
18 โครงการสืบสานประเพณี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง
โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้งในพื้นที่
ตาบลปอ
19 โครงการสืบสานประเพณี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
วัฒนธรรมไทลื้อ
โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทลื้อ
20 โครงการสืบสานประเพณี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่า
โครงการสืบสานประเพณี
อิ้วเมี่ยน
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าอิ้วเมีย่ น
21 โครงการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ไทยประเพณีลอยกระทง
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
ประเพณีลอยกระทง
22 โครงการจัดนิทรรศการงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
พ่อขุนเม็งราย ประจาปี
ดาเนินโครงการจัดนิทรรศการงาน
2562
พ่อขุนเม็งราย ประจาปี 2562

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
100,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

50,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

130,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

100,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

60,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

150,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

200,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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๓๑
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

23 โครงการลานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ดาเนินโครงการลานภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

24 อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอเวียงแก่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ
อุดหนุนอาเภอเวียงแก่น เพื่อดาเนิน
โครงการจัดงานราชพิธีเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน
สาคัญของสถาบันฯ และงานส่งเสริม
ประเพรีวัฒนธรรมต่างๆ

25,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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๓๒

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

1

โครงการบริการเชิงรุก
เคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
โครงการรับลงทะเบียนผูม้ ี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยผู้พิการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรับ
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

9,600

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด

6,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้
พิการ

40,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

2

3

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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๓๓
แบบ ผด.02

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการฝึกอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย

2

โครงการฝึกอบรมความรู้
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

3

โครงการประชุมเชิงวิชาการ
ของสมาชิก อปพร.

4
5

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ดาเนินโครงการฯโดยจัดอบรมให้
ความรู้แก่เด็กเยาวชน ประชาชน
ทั่วไปในพื้นที่ตาบลปอ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ดาเนินโครงการฯโดยจัดอบรมให้
ความรู้แก่เด็กเยาวชน ประชาชน
ทั่วไปในพื้นที่ตาบลปอ

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดาเนิน
โครงการฯ โดยจัดอบรมให้ความรู้
ประชุมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน
ต่างๆในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

10,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ไฟป่าและหมอกควัน
ดาเนินโครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการรณรงค์และป้องกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุด
อานวยความสะดวกในการเดินทาง
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ของประชาชนในพื้นที่ตาบลปอและ
ในช่วงเทศกาลสาคัญ

50,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

40,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
กิจกรรมเชิงบวกสาหรับ
เยาวชนต้านยาเสพติด

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

นักท่องเที่ยว

6

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ดาเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
กิจกรรมเชิงบวกสาหรับเยาวชน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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๓๔

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดทาแนวกันไฟ

2

3

4

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

แบบ ผด 02

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
100,000
ดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการการ
จัดทาแนวกันไฟ
โครงการการปลูกป่าเฉลิม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
15,000
พระเกียรติในวันสาคัญต่างๆ ดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการการปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติในวันสาคัญ
ต่างๆ
โครงการจัดทาฝายชะลอน้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
100,000
ตามแนวพระราชดาริ
ดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการจัดทา
ฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ
โครงการเสริมสร้างจิตสานึก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
20,000
ในการอนุรักษ์
ดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
สิ่งแวดล้อม
โครงการเสริมสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
5.1 แผนงานการเกษตร
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดอบรมให้ความรู้
ด้านการเกษตร

2

3

4

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการจัดอบรมให้ความรูด้ ้าน
การเกษตร
โครงการการส่งเสริมการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์
ดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการการ
ส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์
โครงการป้องกันกาจัด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ศัตรูพืชโดยวิธเี กษตร
ดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
ผสมผสาน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการป้องกันกาจัดศัตรูพืชโดย
วิธีเกษตรผสมผสาน
โครงการสนับสนุนการตรวจ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
วิเคราะห์ดิน
ดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ดิน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

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.

๓๖

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพกลุ่มสตรี

2
3
4
5

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่ม
สตรี
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ทักษะอาชีพผู้สูงอายุ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะ
อาชีพผู้สูงอายุ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ทักษะอาชีพผู้พิการ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะ
อาชีพผู้พิการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
งานวิสาหกิจชุมชน
โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน
วิสาหกิจชุมชน
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ตามพระราชดาริปรัชญา
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตาม
เศรษฐกิจพอเพียง
พระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
60,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด

25,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

25,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

25,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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5.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แบบ ผด 02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการเทีย่ วดอยผาตั้ง ชม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ทะเลหมอก ดอกซากุระบาน ดาเนินโครงการเที่ยวดอยผาตั้ง
สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า
ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน
สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า
โครงการเทีย่ วงานองุ่นไร้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
เมล็ดของดีอาเภอเวียงแก่น ดาเนินโครงการเที่ยวงานองุ่นไร้
เมล็ดของดีอาเภอเวียงแก่น
โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ดาเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ดอยผาตั้ง
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวดอย
ผาตั้ง
โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ดาเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ภูชี้ฟ้า
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า
โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ดาเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ภูชี้ดาว
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูชี้
ดาว

2
3

4
5

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
150,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

10,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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๓๘
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

6

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ภูชี้เดือน

7

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
หมู่ที่ 9

8

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ดอยผาหม่น

9

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ถ้าผาแล

เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ในการ
ดาเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทั ศ น์ บ ริ เ วณแหล่ งท่ อ งเที่ ย วภู ชี้
เดือน
เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ในการ
ดาเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ บ ริเวณแหล่งท่ องเที่ ยวหมู่ ที่
9
เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ในการ
ดาเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทั ศ น์ บ ริเวณแหล่ งท่ อ งเที่ ยวดอย
ผาหม่น
เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ในการ
ดาเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทั ศ น์ บ ริ เ วณแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วถ้ า
ผาแล

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
30,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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6.1 แผนงานสาธารณสุข
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
และอบรมให้ความรู้
โรคติดต่อ

2

โครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

3

โครงการพ่นหมอกควัน
ป้องกันและกาจัดยุง
แมลงวันและพาหะนาโรค
โดยแมลง

4

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคและอบรมให้ความรู้
โรคติดต่อ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการ ฝึกอบรมการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์การเดินรณรงค์
การจัดซื้อวัคซีน ยาคุมกาเนิด
ฯลฯ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการพ่น
หมอกควันป้องกันและกาจัดยุง
แมลงวันและพาหะนาโรคโดย
แมลง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
30,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด

80,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

60,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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๔๐
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชน

6

7
8

9

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
50,000
ประชาชนมีการคัดแยกขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนและชุมชน
โครงการสารวจแหล่งกาเนิด เพื่อสารวจแหล่งกาเนิดมลพิษ
30,000
มลพิษสาหรับกิจการที่เป็น สาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
อันตราย
สุขภาพต่อประชาชนและอบรมให้
ความรู้ให้แก่ประชาชน
โครงการพระราชดาริด้าน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
400,000
สาธารณสุข
โครงการพระราดาริด้าน
สาธารณสุข ในพื้นที่ หมู่ที่ 1–20
โครงการสารวจข้อมูลสุนัข/ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
10,000
แมว ในพื้นที่ตาบลปอ
ไปราชการของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อดาเนินการสารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่
มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่
ตาบลปอ จานวน 20 หมู่บา้ น
โครงการอบรมศูนย์
เพื่อพัฒนาการใช้ระบบเฝ้าระวัง
10,000
ปฏิบัติการระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพ และยับยั้งการแพร่ระบาด
สุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดี)
ของโรคและสร้างเครือข่ายด้าน
สุขภาพ

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

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.

๔๑

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
และจริยธรรม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม
โครงการส่งเสริมอุดมการณ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
หมู่บ้านแผ่นดินธรรม
โครงการส่งเสริมอุดมการณ์
แผ่นดินทอง
หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
โครงการอบรมส่งเสริมการมี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ส่วนร่วมในระบอบ
ฝึกอบรมความรู้เกีย่ วกับการ
ประชาธิปไตย
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ตามรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.2560
โครงการเผยแพร่
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
ข่าวสารของ อบต.ปอ
อบต.ปอ ข้อมูลภารกิจ ผลการ
ดาเนินงานประจาปี รายงาน
ประจาปี รายงานรายรับรายจ่าย
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
โครงการวันท้องถิ่นไทย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน,
ประจาปี พ.ศ. 2562
จัดนิทรรศการวันท้องถิ่นไทย เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ประวัตคิ วาม
เป็นมาของท้องถิ่นไทย

2
3

4

5

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

15,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

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.

๔๒
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เชิงสร้างสรรค์และการ
ทางานเป็นทีม
โครงการจัดการเลือกตั้งหรือ
การทาประชาพิจารณ์
ประชามติต่างๆ
โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

7
8

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิง
สร้างสรรค์และการทางานเป็นทีม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการจัดการเลือกตั้งหรือการ
ทาประชาพิจารณ์ประชามติต่างๆ

150,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

500,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.หลักสูตรปอพอเพียงตามแนว
พระราชดาริ
2.หลักสูตรการบริหารจัดการท้องถิ่น
ตามหลักธรรมาภิบาล

350,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

60,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

100,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

9

โครงการประชุมวิชาการและ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
โครงการประชุมวิชาการและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
10 โครงการเตรียมงานรับเสด็จ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
สมเด็จพระเทพฯและบรม โครงการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพฯและบรมวงศ์ษานุวงศ์ฯ
วงศ์ษานุวงศ์ฯ

เสด็จในเขตพื้นที่ตาบลปอ ตลอดจน
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน

ที่มารับเสด็จ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

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.

๔๓
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

11 โครงการเสริมสร้างค่านิยม
เพื่อป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการเสริมสร้างค่านิยมเพื่อ
ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นแก่
ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด

12 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์
ตาบลปอ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ตาบลปอ

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

13 โครงการฝึกอบรมความรู้
ตามแนวทางพระราชดาริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการฝึกอบรมความรูต้ าม
แนวทางพระราชดาริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

40,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

14 โครงการจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเพื่อ
กาหนดแนวทางพัฒนา
ท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่อกาหนดแนวทาง
พัฒนาท้องถิ่น

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

15 โครงการประชุมประชาคม
เพื่อรับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน เพื่อ
บูรณาการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการประชุมประชาคมเพื่อ
รับทราบปัญหาความต้องการของ
ประชาชน เพื่อบูรณาการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

50,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

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.

๔๔
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ งบประมาณ สถานที่
จากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ

16 โครงการการเขียนโครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
และการจัดทาแผนพัฒนา โครงการการเขียนโครงการและการ
ท้องถิ่น
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด

17 โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานของ อบต.ปอ

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
อบต.ปอ

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการโครงการสนับสนุน
สถาบันการศึกษาเพื่อวิจัย สารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนตาบล
ปอ
19 โครงการจัดจ้างทาแผนที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โครงการจัดจ้างทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

15,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

108,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองคลัง

7,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองคลัง

18 โครงการสนับสนุน
สถาบันการศึกษาเพื่อวิจัย
สารวจ ความพึงพอใจของ
ประชาชนตาบลปอ

20 โครงการรับชาระภาษีนอก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
สถานที่ ประจาปี พ.ศ.
โครงการรับชาระภาษีนอกสถานที่
2562
ประจาปี พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนและที่ดินทากิน
-ไม่มี

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

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.

๔๕

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ผด.02/1)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

๔๖

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
แบบ ผด 02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 เก้าอี้เบาะนวม

2
3
4
5

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะ
นวมจานวน 100 ตัว สาหรับใช้
ในห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ และสาหรับใช้ใน
การจัดประชุมต่างๆ
เครื่องขยายเสียง จานวน 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
ชุด
เสียงหรือชุดลาโพงขยายเสียงแบบ
ลากจูงได้ หรือมีขาตั้ง
ตู้เหล็ก 2 บาน จานวน 4 ตู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้ หล็ก
ขนาด 2 บาน (มอก.) จานวน 4 ตู้
เก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้
สานักงาน จานวน 2 ตัว
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
จานวน 1 เครื่อง
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1 จานวน
1 เครื่อง

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

40,000

อบต.

สานักงานปลัด

40,000

อบต.

สานักงานปลัด

22,000

อบต.

กองคลัง

3,800

อบต.

กองคลัง

7,900

อบต.

กองคลัง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ. 2561
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๔๗
แบบ ผด 02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2.แผนงานการศึกษา
6 จัดซื้อโต๊ะทางาน
เอนกประสงค์
7

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน

8

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

9

จัดซื้อโต๊ะสาหรับรับประทาน
อาหารของเด็กเล็ก

10 จัดซื้อเก้าอี้สาหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางาน
เอนกประสงค์สาหรับใช้งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ สาหรับใช้ในงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจัดซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
แบบฟอร์มเอกสาร แบบ 15
ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า
37.3*45.8*132.4 เซนติเมตร
จานวน 2 หลัง

63,000

อบต.

กองการศึกษา

39,600

อบต.

กองการศึกษา

18,900

อบต.

กองการศึกษา

เพื่อจัดซื้อโต๊ะสาหรับรับประทาน
อาหารของเด็กเล็ก จานวน 52
ชุด สาหรับใช้ในงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตตาบลปอ
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สาหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 30 ตัว
สาหรับใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตตาบลปอ

182,000

อบต.

กองการศึกษา

3,000

อบต.

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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๔๘
แบบ ผด 02/1
ที่

11 จัดซื้อพัดลมติดผนัง

124,000

อบต.

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

12

40,000

อบต.

กองการศึกษา

198,000

อบต.

กองการศึกษา

96,000

อบต.

กองการศึกษา

30,700

ศพด.
บ้านห้วย
หาน

กองการศึกษา

13

14

15

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อม
ติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว จานวน 62
ตัว สาหรับใช้ในงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตตาบลปอ
จัดซื้อคูลเล่อร์อลูมิเนียมหล่อ เพื่อจัดซื้อคูลเล่อร์อลูมิเนียมหล่อ
เบ้า
เบ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 32
เซนติเมตร จานวน 20 ใบ
สาหรับใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตตาบลปอ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 9 ชุด สาหรับใช้ในงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบลปอ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
จานวน 12 เครื่อง สาหรับใช้ใน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ตาบลปอ
โครงการพัฒนาคุณภาพ
เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สาหรับ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
สารสนเทศ DLTV
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ศพด.บ้านห้วยหาน
สารสนเทศ DLTV
จานวน 1 ชุด

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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๔๙
แบบ ผด 02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV
ศพด.บ้านห้วยคุ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สาหรับ
ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV
จานวน 1 ชุด

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
30,700

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

ศพด.
บ้านห้วยคุ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

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.

๕๐
แบบ ผด 02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3.แผนงานเคหะและชุมชน
จัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต
และแอสฟัลท์ จานวน 1
เครื่อง
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มลมแบบ
มอเตอร์ ขนาด 5 แรงม้า
จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะพื้น
80,000
คอนกรีตและแอสฟัลท์ จานวน
1 เครื่อง
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มลม
45,000
แบบมอเตอร์ ขนาด 5 แรงม้า
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกาเนิด
57,500
ไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์ดเี ซล จานวน 1
เครื่อง
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
7,900
Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
7,500
ขนาด 800 VA จานวน 3
เครื่อง
รวม 19 โครงการ 1,137,500

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

อบต.

กองช่าง

อบต.

กองช่าง

อบต.

กองช่าง

อบต.

กองช่าง

อบต.

กองช่าง
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