บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ในรอบเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

1

2

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 5

จุดที่ 1 ขนำดยำว 169 ม.
ขนำดกว้ำง 4 ม. หนำ 0.15
ม.
จุดที่ 2 ขนำดยำว 30.00 ม.
ขนำดกว้ำง 4.00 ม.
หนำ 0.15 ม.
จุดที่ 3 ขนำดยำว 25.00 ม.
ขนำดกว้ำง 4.00 ม.
หนำ 0.15 ม.
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ขนำดยำว 148.00 เมตร กว้ำง
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำน 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร
ปำงปอ -บ้ำนประชำภักดี
(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 592.00
ตร.ม.)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบหลัก

ผลการดาเนินงาน

500,000

บ้ำนปอกลำง
หมู่ที่ 5

กองช่ำง

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ
√

400,000

บ้ำนปำงปอ
หมู่ที่ 1

กองช่ำง

√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

งบประมาณ
เบิกจ่าย
ยังไม่
ดำเนินกำร
499,000

399,500

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
เอนกประสงค์เพื่อประกอบ
พิธีกรรมทำงศำสนำ

4

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

500,000

บ้ำนทรำย
ทอง
หมู่ที่ 7

โครงกำรปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (บ้ำน
เจดีย์ทอง)

1.อำคำร ขนำดยำว 15.00 ม.
กว้ำง 6.00 ม. สูง 3.50 ม.
จำนวน 2 หลัง
2.ลำนประกอบพิธี ขนำดกว้ำง
4.00 เมตร ยำว 17.20 ม.
หนำ 0.10 ม. จำนวน 2 ลำน
ขนำดกว้ำง 6.00 ม.
ขนำดยำว 8.00 ม.
สูง 3.00 ม.

500,000

บ้ำนดอน
หมู่ที่ 3

กองช่ำง

5

โครงกำรปรับปรุงห้องน้ำที่
ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลปอ

ขนำดกว้ำง 3.00 ม. ยำว 9.80
ม.(พื้นที่อำคำรไม่น้อยกว่ำ
29.40 ตร.ม.)

184,000

อบต.ปอ

กองช่ำง

√

183,000

6

โครงกำรจัดทำป้ำยบอก
ขนำดกว้ำง 3.90 ม. สูง 2.70
เส้นทำงและสื่อต่ำงๆ ในกำร ม. พร้อมตัวหนังสือเหล็กซิงค์
ประชำสัมพันธ์แหล่ง
เคลือบสี
ท่องเที่ยวในพื้นที่

66,900

จุดชมวิว
ดอยผำตั้ง
เนิน(102)

กองช่ำง

√

65,000

7

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
บ้ำนผำตั้ง หมู่ที่ 14

5,330,000

บ้ำนผำตั้ง
หมู่ที่ 14

กองช่ำง

ขนำดกว้ำง 6 ม. ขนำดยำว
1,325 ม. หนำ 0.15 ม.

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย
499,000

√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

√

ที่

โครงการ/กิจกรรม

8

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน
หนองเตำ - บ้ำนห้วยหำน
โครงกำรก่อสร้ำงรั้วศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนปอกลำง
หมู่ที่ 5

9

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

10 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกทับ
พื้นถนนคอนกรีตเดิม (บ.
เจดีย์ทอง)
11 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
เอนกประสงค์ประจำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 1
12 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 9

ขนำดกว้ำง 6.00 ม.
ขนำดยำว 2,390 ม.
หนำ 0.15 ม.
ขนำดยำว 129.00 ม.
สูง 2.10 ม.
จุดที่ 1 ผิวทำงขนำดกว้ำง
4.00 ม. ยำว 180.00 ม.
หนำ 0.05 ม.
จุดที่ 2 ผิวทำง ขนำดกว้ำงเฉลี่ย
5.00 ม. ยำว 300.00 ม. หนำ
0.05 ม.
ขนำดกว้ำง 6.00 ม. ยำว
12.00 ม. สูง 3.30 ม. (พื้นที่
อำคำรไม่น้อยกว่ำ 72.00 ตร.
ม.)
ขนำดยำว 18.00 ม.
กว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 54.00
ตร.ม.)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

9,900,000

หมู่ที่ 9

290,000

บ้ำนปอ
กลำง
หมู่ที่ 5

กองช่ำง

√

856,000

บ้ำนดอน
หมู่ที่ 3

กองช่ำง

√

400,000

หมู่ที่ 1

กองช่ำง

√

40,000

หมู่ที่ 9

กองช่ำง

√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้ำสู่
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 10
14 โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอด
เหลี่ยมข้ำมลำน้ำห้วยคึ
หมู่ที่ 11
15 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้ำสู่
แหล่งท่อเที่ยว หมู่ที่ 12
16 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้ำสู่
พื้นที่กำรเกษตร สำยหลัก
ใหญ่ หมู่ที่ 13
17 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้ำสู่
ศำลเจ้ำประจำหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 14

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

ขนำดยำว 130.00 ม. กว้ำง
4.00 ม. หนำ 0.15 ม. (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 520 ตร.ม.)
ขนำด 2 ช่องทำง กว้ำง 1.80
ม. สูง 1.80 ม. ยำว 5.00 ม.

400,000

หมู่ที่ 10

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

300,000

หมู่ที่ 11

กองช่ำง

√

ขนำดยำว 122.00 ม.
กว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.15 ม.
(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 366.00
ตร.ม.)
ขนำดยำว 131.00 ม.
กว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
393.00 ตร.ม.)
ขนำดยำว 229.00 ม. กว้ำง
3.00 ม. หนำ 0.15 ม. (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 687.00 ตร.
ม.)

300,000

หมู่ที่ 12

กองช่ำง

√

300,000

หมู่ที่ 13

กองช่ำง

√

500,000

หมู่ที่ 14

กองช่ำง

√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

18 โครงกำรปรับปรุงถนนเข้ำสู่
พื้นที่กำรเกษตรพร้อมวำง
ท่อ หมู่ที่ 15

ขนำดยำว 7,100.00 ม. กว้ำง
3.00 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่ำ 21,300.00 ตร.ม.)

400,000

หมู่ที่ 15

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

19 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้ำสู่ปำ่
สุสำน หมู่ที่ 16

ขนำดยำว 89.00 ม. กว้ำง
3.00 ม. หนำ 0.15 ม. (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 267.00 ตร.
ม.)

400,000

หมู่ที่ 16

กองช่ำง

√

20 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้ำสู่
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 17
21 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้ำสู่
พื้นที่กำรเกษตร หมู่ที่ 18

ขนำดยำว 121 ม. กว้ำง 4.00
ม. หนำ 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่ำ 484.00 ตร.ม.)
ขนำดยำว 127 ม. กว้ำง 3.00
ม. หนำ 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่ำ 381.00 ตร.ม.)

350,000

หมู่ที่ 17

กองช่ำง

√

300,000

หมู่ที่ 18

กองช่ำง

√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

22 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 2

จุดที่ 1 ขนำดยำว 48.00 ม.
กว้ำง 4.00 ม. หนำ 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
192.00 ตร.ม.)
จุดที่ 2 ขนำดยำว 45.00 ม.
กว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
135.00 ตร.ม.)
จุดที่ 3 ขนำดยำว 25.00 ม.
กว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 75.00
ตร.ม.)
จุดที่ 4 ขนำดยำว 54.00 ม.
กว้ำง 4.00 ม. หนำ 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
216.00 ตร.ม.)
จุดที่ 5 ขนำดยำว 13.00 ม.
กว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 39.00
ตร.ม.)
จุดที่ 6 ขนำดยำว 25.00 ม.
กว้ำง 4.00 ม. หนำ 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
100.00 ตร.ม.)

500,000

หมู่ที่ 2

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

จุดที่ 1 ขนำดยำว 106.00 ม.
กว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
318.00 ตร.ม.)
จุดที่ 2 ขนำดยำว 105.00 ม.
กว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
315.00 ตร.ม.)
อำคำรขนำดกว้ำง 2.50 ม. ยำว
4.00 ม. สูง 2.50 ม.

500,000

หมู่ที่ 19

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

300,000

หมู่ที่ 20

กองช่ำง

√

25 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์จุด เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์
ชมวิวดอยผำตั้ง
จุดชมวิวดอยผำตั้งดังนี้
1.ก่อสร้างลาน คสล. จุดชมวิว
ดอยผาตั้ง
จุดที่ 1 ขนำดยำว 89.00 ม.
กว้ำง 1.80 ม. หนำ 0.07 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
160.20 ตร.ม.)
จุดที่ 2 ขนำดยำว 16.50 ม.
กว้ำง 2.40 ม. หนำ 0.05 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 39.60
ตร.ม.)

302,000

ดอยผำตั้ง

กองช่ำง

√

23 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้ำสู่
พื้นที่กำรเกษตร หมู่ที่ 19

24 โครงกำรก่อสร้ำงโรงกรอง
น้ำดื่มเพื่ออุปโภค-บริโภค
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 20

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

26 โครงกำรก่อสร้ำงป้ำย
ประชำสัมพันธ์ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก
27 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
เอนกประสงค์ที่ทำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ปอ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
2.ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้า
คสล.พร้อมขยายผิวจราจร
ถนน คสล.จุดชมวิวิดอยผาตั้ง
จุดที่ 1 ขนำดฝำรำง คสล. ยำว
1.00 ม. กว้ำง 0.50 ม. หนำ
0.10 ม. ควำมยำวรำงระบำย
น้ำรวม 98.00 ม.
จุดที่ 2 ถนน คสล. ขนำดยำว
98.00 ม. กว้ำงเฉลี่ย 1.10 ม.
หนำ 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่ำ 107.80 ตร.ม.)
3.ก่อสร้างบันได คสล. ขึ้นเนิน
102 จุดชมวิวดอยผาตั้ง
ขนาดกว้ำง 1.20 ม. หนำ
0.10 ม.
ขนำดยำว 2.00 ม. กว้ำง 1.40
ม. สูง 2.60 ม.
ขนำดยำว 23.00 ม.
กว้ำง 15.00 ม. สูง 4.50 ม.
(พื้นที่อำคำรไม่น้อยกว่ำ
345.00 ตร.ม.)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร

470,000

ศพด.จำนวน
17 แห่ง

กองช่ำง

√

1,465,000

อบต.ปอ

กองช่ำง

√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

28 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 3

จุดที่ 1 ขนำดยำว 31.00 ม.
กว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 93.00
ตร.ม.)
จุดที่ 2 ขนำดยำว 94.00 ม.
กว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
282.00 ตร.ม.)
จุดที่ 3 ขนำดยำว 44.00 ม.
กว้ำง 4.00 ม. หนำ 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
176.00 ตร.ม.)
จุดที่ 4 ขนำดยำว 26.00 ม.
กว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 78.00
ตร.ม.)
จุดที่ 5 ขนำดยำว 30.00 ม.
กว้ำง 4.00 ม. หนำ 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
120.00 ตร.ม.)
รำงระบำยน้ำขนำดควำมยำว
200.00 ม. ปำกกว้ำง 1.00
ม. ก้นกว้ำง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย
0.70 ม. พร้อมวำงท่อระบำย

500,000

หมู่ที่ 3

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

400,000

หมู่ที่ 4

กองช่ำง

29

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ำภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

√

งบประมาณ
เบิกจ่าย

น้ำ ขนำดควำมกว้ำง 0.60 ม.
ที่
30

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน
ป้องกันตลิ่งแม่น้ำงำว
หมู่ที่ 5

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ควำมยำวเฉลี่ย 56.00 ม. กว้ำง
เฉลี่ย 6.00 ม. หนำฉลี่ย 0.30
ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
336.00 ตร.ม.)
31 โครงกำรก่อสร้ำงคลองส่งน้ำ ขนำดควำมยำว 225.00 ม.
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้ำสู่
ปำกกว้ำง 0.80 ม. ก้นกว้ำง
พื้นที่กำรเกษตร หมู่ที่ 6
0.60 ม. ลึกเฉลีย่ 0.70 ม.
32 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
จุดที่ 1 ขนำดยำว 35.00 ม.
คอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน กว้ำง 4.00 ม. หนำ 0.15 ม.
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 7
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
140.00 ตร.ม.)
จุดที่ 2 ขนำดยำว 72.00 ม.
กว้ำง 4.00 ม. หนำ 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
288.00 ตร.ม.)
จุดที่ 3 ขนำดยำว 105.00 ม.
กว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
315.00 ตร.ม.)
33 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
จุดที่ 1 ขนำดยำว 148.00 ม.
คอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน กว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.15 ม.
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 8
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
444.00 ตร.ม.)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

500,000

หมู่ที่ 5

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

400,000

หมู่ที่ 6

กองช่ำง

√

500,000

หมู่ที่ 7

กองช่ำง

√

500,000

หมู่ที่ 8

กองช่ำง

√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

จุดที่ 2 ขนำดยำว 32.00 ม.
กว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 96.00
ตร.ม.)
จุดที่ 3 ขนำดยำว 25.00 ม.
กว้ำง 4.00 ม. หนำ 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
100.00 ตร.ม.)
34 โครงกำรก่อสร้ำงเวที
ขนำดยำว 14.00 ม. กว้ำง
กลำงแจ้งประจำหมู่บ้ำน หมู่ 8.00 ม. สูง 4.00 ม.
ที่ 9

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

460,000

บ้ำนห้วย
หำน
หมู่ที่ 9

กองช่ำง

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

√

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ

1

ค่ำจัดซื้อวำรสำรและ
หนังสือพิมพ์

เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อวำรสำรต่ำงๆและ
หนังสือพิมพ์รำยวัน สำหรับบริกำร
ประชำชน ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและ
ข่ำวต่ำงๆ ประจำที่อ่ำนหนังสือพิมพ์
ประจำหมู่บ้ำน 20 หมู่บ้ำน

10,000

2

โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพผู้ดูแลเด็ก
ตำบลปอ
โครงกำรค่ำยเสริมทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศ

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพผู้ดูแลเด็กตำบลปอ

โครงกำรเข้ำค่ำยเด็กและ
เยำวชนสู่ประชำคม
อำเซียน
โครงกำรส่งเสริมภำวะ
โภชนำกำรเด็ก

3

4

5

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองกำรศึกษำ

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

50,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

√

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
โครงกำรค่ำยเสริมทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศ

50,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรดำเนิน
โครงกำรเข้ำค่ำยเด็กและเยำวชนสู่
ประชำคมอำเซียน
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
โครงกำรส่งเสริมภำวะโภชนำกำร
เด็ก

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

√

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

√

√

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย
3,740

48,370

แบบ ผด.02
รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

โครงกำรจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชำติ

7

โครงกำรมอบเกียรติบัตร
นักเรียนศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
กำรศึกษำ

8

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

เพื่อเป็นค่ำใช่จ่ำยในกำรดำเนิน
โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชำติ
เพื่อเป็นค่ำใช่จ่ำยในกำรดำเนิน
โครงกำรมอบเกียรติบัตรนักเรียน
ศูนย์พัฒนำเด็ก
1.เพื่อเป็นค่ำใช่จ่ำยในกำรจัดซื้อ
กำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรศึกษำ
และเครื่องเล่นพัฒนำกำรเด็ก
2.เพื่อเป็นค่ำใช่จ่ำยในกำรจัดซื้อ
หนังสือเรียนแก่เด็กปฐมวัย ใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
3.เพื่อเป็นค่ำใช่จ่ำยในกำรจัดซื้อ
อุปกรณ์กำรเรียนแก่เด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
4.เพื่อเป็นค่ำใช่จ่ำยในกำรจัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียนแก่เด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
5.เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนแก่เด็ก
ปฐมวัย ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

100,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองกำรศึกษำ

10,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

1,371,390

ศพด.

กองกำรศึกษำ

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

งบประมาณ
เบิกจ่าย

√
√

982,600

แบบ ผด.02
รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

ที่
9

โครงการ/กิจกรรม

โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ
10 ค่ำอำหำรเสริม (นม)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบ
อำหำรกลำงวัน สำหรับเด็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม
(นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน
สังกัด สพฐ.
11 โครงกำรอำหำรเสริม (นม) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม
สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนำเด็ก
ในสังกัด อบต.ปอ
เล็ก สังกัด อบต.ปอ
12 อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนเพื่อ
สพฐ.
อำหำรกลำงวันสำหรับเด็ก
นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองกำรศึกษำ

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

2,900,800

ศพด.

1,531,200

4,474,330 รร.สังกัด
สพฐ.

กองกำรศึกษำ

√

1,127,737.84

1,134,400

ศพด.

กองกำรศึกษำ

√

373,209.50

9,340,000

รร.สังกัด
สพฐ.

กองกำรศึกษำ

√

4,628,000

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

งบประมาณ
เบิกจ่าย

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

1

โครงกำรกีฬำปอสัมพันธ์
ต้ำนยำเสพติด

100,000

ศพด.

2

โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขัน

70,000

ศพด.

กองกำรศึกษำ

3

อุดหนุนโรงเรียน
ปำงหัดสหศำสตร์

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่ง
นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำสี
ต่ำงๆ
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่ง
นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำสี
ต่ำงๆ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนโครงกำร
กีฬำสีสมั พันธ์

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองกำรศึกษำ

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

4

อุดหนุนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชำยแดนชนัตถ์
ปิยะอุย
อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนห้วย
หำน

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนโครงกำร
แข่งขันกีฬำสีสัมพันธ์

12,000

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนโครงกำร
กีฬำสีนักเรียนศูนย์เครือข่ำย
กำรศึกษำตำบลปอ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกำรดำเนิน
โครงกำรกีฬำนักเรียนขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำอำเภอเวียงแก่น
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนโครงกำร
กีฬำสีสมั พันธ์ต้ำนยำเสพติด
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนโครงกำร
กีฬำสีสมั พันธ์ต้ำนยำเสพติด

5
6

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนห้วย
หำน

7

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำน
หนองเตำ
อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยำ

8

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย

√
√

20,000

พื้นที่ ต.ปอ กองกำรศึกษำ

√

12,000

60,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

√

60,000

60,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

12,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

√

12,000

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

√

20,000

√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

ที่
9
10
11
12
13
14
15

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนผำแล

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุน
โครงกำรแข่งขันสีโรงเรียนบ้ำน
ผำแล
อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนทรำย
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุน
ทอง
โครงกำรแข่งขันกีฬำสีสัมพันธ์
ต้ำนยำเสพติด
อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนห้วยคุ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุน
โครงกำรแข่งขันกีฬำสีห้วยคุ
สัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด
อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนห้วยหำน เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุน
โครงกำรกีฬำสีสมั พันธ์เชื่อม
ควำมสัมพันธ์
อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตรวิทยำ เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุน
โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน
ไตรมิตรสัมพันธ์
อุดหนุนโรงเรียนบรรพตวิทยำ เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุน
โครงกำรแข่งขันกีฬำสีสัมพันธ์
เชื่อมควำมสัมพันธ์
โครงกำรสนับสนุนจัดงำนส้ม เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ อัน
โอ ของดีอำเภอเวียงแก่น
จำเป็น เพื่อให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ โครงกำรส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวงำนส้มโอ ของดี
อำเภอเวียงแก่น

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย

12,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองกำรศึกษำ

15,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

√

15,000

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

√

20,000

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

√

20,000

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

√

20,000

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

√

20,000

100,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

√

10,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

16 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพผูส้ ูงอำยุตำบลปอ

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำร
ดำเนินโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพผูส้ ูงอำยุตำบลปอ
17 โครงกำรโรงเรียนผูส้ ูงอำยุใส่ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
ใจสุขภำพ ตำบลปอ
โครงกำรโรงเรียนผูส้ ูงอำยุใส่ใจ
สุขภำพ ตำบลปอ
18 โครงกำรสืบสำนประเพณี
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่ำม้ง
โครงกำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่ำม้งในพื้นที่
ตำบลปอ
19 โครงกำรสืบสำนประเพณี
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
วัฒนธรรมไทลื้อ
โครงกำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมไทลื้อ
20 โครงกำรสืบสำนประเพณี
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่ำ
โครงกำรสืบสำนประเพณี
อิ้วเมี่ยน
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่ำอิ้วเมีย่ น
21 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรม เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
ไทยประเพณีลอยกระทง
โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมไทย
ประเพณีลอยกระทง
22 โครงกำรจัดนิทรรศกำรงำน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำร
พ่อขุนเม็งรำย ประจำปี
ดำเนินโครงกำรจัดนิทรรศกำรงำน
2562
พ่อขุนเม็งรำย ประจำปี 2562

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√
√

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย

100,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองกำรศึกษำ

50,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

130,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

100,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

√

60,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

√

150,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

√

124,310

200,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

√

217,730

18,140

√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

102,540

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

23 โครงกำรลำนภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำร
ดำเนินโครงกำรลำนภูมิปญ
ั ญำ
ท้องถิ่น

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองกำรศึกษำ

24 อุดหนุนที่ทำกำรปกครอง
อำเภอเวียงแก่น

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนโครงกำร
อุดหนุนอำเภอเวียงแก่น เพื่อดำเนิน
โครงกำรจัดงำนรำชพิธีเนื่องใน
โอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ งำน
สำคัญของสถำบันฯ และงำนส่งเสริม
ประเพรีวัฒนธรรมต่ำงๆ

25,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√
√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย

25,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

1

โครงกำรบริกำรเชิงรุก
เคลื่อนที่จ่ำยเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร
โครงกำรรับลงทะเบียนผูม้ ี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำร
ออกบริกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
เบี้ยผู้พิกำร
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรรับ
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอำยุและผู้พิกำร

9,600

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำนปลัด

6,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

4,800

โครงกำรส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุและผู้พิกำร

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงกำร
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและผู้
พิกำร

40,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

14,580

2

3

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

งบประมาณ
เบิกจ่าย

แบบ ผด.02

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงกำรฝึกอบรมกำรปฐม
พยำบำลเบื้องต้นและกำร
ป้องกันและระงับอัคคีภัย

2

โครงกำรฝึกอบรมควำมรู้
กำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย

3

โครงกำรประชุมเชิงวิชำกำร
ของสมำชิก อปพร.

4
5

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำร
ดำเนินโครงกำรฯโดยจัดอบรมให้
ควำมรู้แก่เด็กเยำวชน ประชำชน
ทั่วไปในพื้นที่ตำบลปอ
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำร
ดำเนินโครงกำรฯโดยจัดอบรมให้
ควำมรู้แก่เด็กเยำวชน ประชำชน
ทั่วไปในพื้นที่ตำบลปอ

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำนปลัด

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำรดำเนิน
โครงกำรฯ โดยจัดอบรมให้ควำมรู้
ประชุมซักซ้อมแผนกำรปฏิบัติงำน
ต่ำงๆในกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย

10,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

โครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำร
ไฟป่ำและหมอกควัน
ดำเนินโครงกำรป้องกันแก้ไข
ปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน
โครงกำรรณรงค์และป้องกัน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดตั้งจุด
อำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง
และลดอุบัติเหตุทำงถนน
ของประชำชนในพื้นที่ตำบลปอและ
ในช่วงเทศกำลสำคัญ

50,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

49,900

40,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

14,380

โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริม
กิจกรรมเชิงบวกสำหรับ
เยำวชนต้ำนยำเสพติด

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

นักท่องเที่ยว

6

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำร
ดำเนินโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริม
กิจกรรมเชิงบวกสำหรับเยำวชน

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

√

งบประมาณ
เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงกำรจัดทำแนวกันไฟ

2

3

4

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

แบบ ผด 02

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำร
100,000
ดำเนินงำน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำรกำร
จัดทำแนวกันไฟ
โครงกำรกำรปลูกป่ำเฉลิม
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำร
15,000
พระเกียรติในวันสำคัญต่ำงๆ ดำเนินงำน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำรกำรปลูก
ป่ำเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญ
ต่ำงๆ
โครงกำรจัดทำฝำยชะลอน้ำ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำร
100,000
ตำมแนวพระรำชดำริ
ดำเนินงำน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำรจัดทำ
ฝำยชะลอน้ำตำมแนวพระรำชดำริ
โครงกำรเสริมสร้ำงจิตสำนึก เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำร
20,000
ในกำรอนุรักษ์
ดำเนินงำน เพื่อให้บรรลุ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
สิ่งแวดล้อม
โครงกำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

งบประมาณ
เบิกจ่าย
75,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
5.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงกำรจัดอบรมให้ควำมรู้
ด้ำนกำรเกษตร

2

3

4

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
โครงกำรจัดอบรมให้ควำมรูด้ ้ำน
กำรเกษตร
โครงกำรกำรส่งเสริมกำร
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำร
ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์
ดำเนินงำน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำรกำร
ส่งเสริมกำรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์
โครงกำรป้องกันกำจัด
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำร
ศัตรูพืชโดยวิธเี กษตร
ดำเนินงำน เพื่อให้บรรลุ
ผสมผสำน
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
โครงกำรป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดย
วิธีเกษตรผสมผสำน
โครงกำรสนับสนุนกำรตรวจ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำร
วิเครำะห์ดิน
ดำเนินงำน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
สนับสนุนกำรตรวจวิเครำะห์ดิน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริม
ทักษะอำชีพกลุ่มสตรี

2
3
4
5

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
ฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอำชีพกลุ่ม
สตรี
โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริม
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
ทักษะอำชีพผู้สูงอำยุ
โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมทักษะ
อำชีพผู้สูงอำยุ
โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริม
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
ทักษะอำชีพผู้พิกำร
โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมทักษะ
อำชีพผู้พิกำร
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
งำนวิสำหกิจชุมชน
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำงำน
วิสำหกิจชุมชน
โครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
ตำมพระรำชดำริปรัชญำ
โครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพตำม
เศรษฐกิจพอเพียง
พระรำชดำริปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
60,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำนปลัด

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

25,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

25,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

25,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย

5.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงกำรเทีย่ วดอยผำตั้ง ชม เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำร
ทะเลหมอก ดอกซำกุระบำน ดำเนินโครงกำรเที่ยวดอยผำตั้ง
สืบสำนวัฒนธรรมชนเผ่ำ
ชมทะเลหมอก ดอกซำกุระบำน
สืบสำนวัฒนธรรมชนเผ่ำ
โครงกำรเทีย่ วงำนองุ่นไร้
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำร
เมล็ดของดีอำเภอเวียงแก่น ดำเนินโครงกำรเที่ยวงำนองุ่นไร้
เมล็ดของดีอำเภอเวียงแก่น
โครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำร
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ดำเนินโครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิ
ดอยผำตั้ง
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวดอย
ผำตั้ง
โครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำร
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ดำเนินโครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิ
ภูชี้ฟ้ำ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้ำ
โครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำร
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ดำเนินโครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิ
ภูชี้ดำว
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูชี้
ดำว

2
3

4
5

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

แบบ ผด 02
งบประมาณ
เบิกจ่าย

150,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองกำรศึกษำ

10,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

√

9,150

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

√

29,000

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

√

29,000

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

√

29,000

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

137,800

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

6

โครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ภูชี้เดือน

7

โครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
หมู่ที่ 9

8

โครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ดอยผำหม่น

9

โครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำผำแล

เพื่ อ เป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยต่ ำ งๆ ในกำร
ดำเนินโครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิ
ทั ศ น์ บ ริ เ วณแหล่ งท่ อ งเที่ ย วภู ชี้
เดือน
เพื่ อ เป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยต่ ำ งๆ ในกำร
ดำเนินโครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ บ ริเวณแหล่งท่ องเที่ ยวหมู่ ที่
9
เพื่ อ เป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยต่ ำ งๆ ในกำร
ดำเนินโครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิ
ทั ศ น์ บ ริเวณแหล่ งท่ อ งเที่ ยวดอย
ผำหม่น
เพื่ อ เป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยต่ ำ งๆ ในกำร
ดำเนินโครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิ
ทั ศ น์ บ ริ เ วณแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วถ้ ำ
ผำแล

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
30,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองกำรศึกษำ

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองกำรศึกษำ

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย
29,000

√

√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

29,000

√

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1

โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรค
และอบรมให้ควำมรู้
โรคติดต่อ

2

โครงกำรรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ

3

โครงกำรพ่นหมอกควัน
ป้องกันและกำจัดยุง
แมลงวันและพำหะนำโรค
โดยแมลง

4

โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์และโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย ในกำร
ดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำรรณรงค์
ป้องกันโรคและอบรมให้ควำมรู้
โรคติดต่อ
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
โครงกำร ฝึกอบรมกำรจัดทำสื่อ
ประชำสัมพันธ์กำรเดินรณรงค์
กำรจัดซื้อวัคซีน ยำคุมกำเนิด
ฯลฯ
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย ในกำร
ดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำรพ่น
หมอกควันป้องกันและกำจัดยุง
แมลงวันและพำหะนำโรคโดย
แมลง
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย ในกำร
ดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำรรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
30,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำนปลัด

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

80,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

60,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย

ทำงเพศสัมพันธ์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงกำรคัดแยกขยะใน
ชุมชน

6

7
8

9

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
50,000
ประชำชนมีกำรคัดแยกขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนและชุมชน
โครงกำรสำรวจแหล่งกำเนิด เพื่อสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ
30,000
มลพิษสำหรับกิจกำรที่เป็น สำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
อันตรำย
สุขภำพต่อประชำชนและอบรมให้
ควำมรู้ให้แก่ประชำชน
โครงกำรพระรำชดำริด้ำน
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
400,000
สำธำรณสุข
โครงกำรพระรำดำริด้ำน
สำธำรณสุข ในพื้นที่ หมู่ที่ 1–20
โครงกำรสำรวจข้อมูลสุนัข/ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
10,000
แมว ในพื้นที่ตำบลปอ
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน เพื่อดำเนินกำรสำรวจ
ข้อมูลประชำกรสุนัขและแมว ทั้งที่
มีเจ้ำของและไม่มีเจ้ำของ ในพื้นที่
ตำบลปอ จำนวน 20 หมู่บำ้ น
โครงกำรอบรมศูนย์
เพื่อพัฒนำกำรใช้ระบบเฝ้ำระวัง
10,000
ปฏิบัติกำรระบบเฝ้ำระวัง
สุขภำพ และยับยั้งกำรแพร่ระบำด
สุขภำพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดี)
ของโรคและสร้ำงเครือข่ำยด้ำน
สุขภำพ

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำนปลัด

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย
13,100

400

9,497.50

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
และจริยธรรม
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรม
โครงกำรส่งเสริมอุดมกำรณ์ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
หมู่บ้ำนแผ่นดินธรรม
โครงกำรส่งเสริมอุดมกำรณ์
แผ่นดินทอง
หมู่บ้ำนแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
โครงกำรอบรมส่งเสริมกำรมี เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ส่วนร่วมในระบอบ
ฝึกอบรมควำมรู้เกีย่ วกับกำร
ประชำธิปไตย
ปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย
ตำมรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.2560
โครงกำรเผยแพร่
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของ
ข่ำวสำรของ อบต.ปอ
อบต.ปอ ข้อมูลภำรกิจ ผลกำร
ดำเนินงำนประจำปี รำยงำน
ประจำปี รำยงำนรำยรับรำยจ่ำย
ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ

2
3

4

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

15,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย
16,315

√

865

5

โครงกำรวันท้องถิ่นไทย
ประจำปี พ.ศ. 2562

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน,
จัดนิทรรศกำรวันท้องถิ่นไทย เพื่อ
เป็นกำรเผยแพร่ประวัตคิ วำม
เป็นมำของท้องถิ่นไทย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

โครงกำรฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
เชิงสร้ำงสรรค์และกำร
ทำงำนเป็นทีม
โครงกำรจัดกำรเลือกตั้งหรือ
กำรทำประชำพิจำรณ์
ประชำมติต่ำงๆ
โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำ
ดูงำนเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น

7
8

9

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
โครงกำรฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนเชิง
สร้ำงสรรค์และกำรทำงำนเป็นทีม
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
โครงกำรจัดกำรเลือกตั้งหรือกำร
ทำประชำพิจำรณ์ประชำมติต่ำงๆ

150,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

500,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
1.หลักสูตรปอพอเพียงตำมแนว
พระรำชดำริ
2.หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น
ตำมหลักธรรมำภิบำล

350,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

60,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

27,150

100,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

59,650

โครงกำรประชุมวิชำกำรและ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
โครงกำรประชุมวิชำกำรและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
10 โครงกำรเตรียมงำนรับเสด็จ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
สมเด็จพระเทพฯและบรม โครงกำรเตรียมงำนรับเสด็จสมเด็จ

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พระเทพฯและบรมวงศ์ษำนุวงศ์ฯ
เสด็จในเขตพื้นที่ตำบลปอ ตลอดจน
อำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน

วงศ์ษำนุวงศ์ฯ

ที่มำรับเสด็จ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

11 โครงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยม
เพื่อป้องกันกำรทุจริต
คอรัปชั่น

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
โครงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริตคอรัปชั่นแก่
ผู้บริหำรท้องถิ่นและเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำนปลัด

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

12 โครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรสร้ำงควำม
ปรองดองและสมำนฉันท์
ตำบลปอ

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
สร้ำงควำมปรองดองและ
สมำนฉันท์ตำบลปอ

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

13 โครงกำรฝึกอบรมควำมรู้
ตำมแนวทำงพระรำชดำริ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
โครงกำรฝึกอบรมควำมรูต้ ำม
แนวทำงพระรำชดำริปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง

40,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

14 โครงกำรจัดเวทีรับฟังควำม
คิดเห็นของประชำชนเพื่อ
กำหนดแนวทำงพัฒนำ
ท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
โครงกำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น
ของประชำชนเพื่อกำหนดแนวทำง
พัฒนำท้องถิ่น

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

√

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย

6,500

15 โครงกำรประชุมประชำคม
เพื่อรับทรำบปัญหำควำม
ต้องกำรของประชำชน เพื่อ
บูรณำกำรจัดทำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
โครงกำรประชุมประชำคมเพื่อ
รับทรำบปัญหำควำมต้องกำรของ
ประชำชน เพื่อบูรณำกำรจัดทำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น

50,000

พื้นที่ ต.ปอ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ งบประมาณ สถานที่
จากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ

สำนักงำนปลัด

√

16 โครงกำรกำรเขียนโครงกำร เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
และกำรจัดทำแผนพัฒนำ โครงกำรกำรเขียนโครงกำรและกำร
ท้องถิ่น
จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

10,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำนปลัด

17 โครงกำรจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐำนของ อบต.ปอ

โครงกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนของ
อบต.ปอ

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
โครงกำรโครงกำรสนับสนุน
สถำบันกำรศึกษำเพื่อวิจัย สำรวจ
ควำมพึงพอใจของประชำชนตำบล
ปอ
19 โครงกำรจัดจ้ำงทำแผนที่ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน โครงกำรจัดจ้ำงทำแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

15,000

พื้นที่ ต.ปอ

สำนักงำนปลัด

√

108,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองคลัง

√

7,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองคลัง

18 โครงกำรสนับสนุน
สถำบันกำรศึกษำเพื่อวิจัย
สำรวจ ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนตำบลปอ

20 โครงกำรรับชำระภำษีนอก เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
สถำนที่ ประจำปี พ.ศ.
โครงกำรรับชำระภำษีนอกสถำนที่
2562
ประจำปี พ.ศ. 2562

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

√

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

แบบ ผด.02
งบประมาณ
เบิกจ่าย

1,350

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนและที่ดินทากิน
-ไม่มี

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

(ผด.02/1)

รายงานผลดาเนินงานประจาปี 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ที่
1

2
3
4
5

โครงการ/กิจกรรม
เก้ำอี้เบำะนวม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้เบำะ
นวมจำนวน 100 ตัว สำหรับใช้
ในห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลปอ และสำหรับใช้ใน
กำรจัดประชุมต่ำงๆ
เครื่องขยำยเสียง จำนวน 1
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องขยำย
ชุด
เสียงหรือชุดลำโพงขยำยเสียงแบบ
ลำกจูงได้ หรือมีขำตั้ง
ตู้เหล็ก 2 บำน จำนวน 4 ตู้ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตูเ้ หล็ก
ขนำด 2 บำน (มอก.) จำนวน 4 ตู้
เก้ำอี้สำนักงำน จำนวน 2 ตัว เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้
สำนักงำน จำนวน 2 ตัว
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
จำนวน 1 เครื่อง
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวดำ
ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน
1 เครื่อง

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
40,000

อบต.

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำนปลัด

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

40,000

อบต.

สำนักงำนปลัด

22,000

อบต.

กองคลัง

3,800

อบต.

กองคลัง

√

7,900

อบต.

กองคลัง

√

แบบ ผด 02/1
งบประมาณ
เบิกจ่าย
40,000

√
√

19,800

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

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

จัดซื้อโต๊ะทำงำน
เอนกประสงค์

7

จัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน

8

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร

9

จัดซื้อโต๊ะสำหรับรับประทำน
อำหำรของเด็กเล็ก

10 จัดซื้อเก้ำอี้สำหรับเด็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงำน
เอนกประสงค์สำหรับใช้งำนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
เพื่อจัดซื้อเก้ำอี้ สำหรับใช้ในงำน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เพื่อจัดซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
แบบฟอร์มเอกสำร แบบ 15
ลิ้นชัก ขนำดไม่น้อยกว่ำ
37.3*45.8*132.4 เซนติเมตร
จำนวน 2 หลัง

63,000

อบต.

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองกำรศึกษำ

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

งบประมาณ
เบิกจ่าย

39,600

อบต.

กองกำรศึกษำ

√

35,640

18,900

อบต.

กองกำรศึกษำ

√

10,300

เพื่อจัดซื้อโต๊ะสำหรับรับประทำน
อำหำรของเด็กเล็ก จำนวน 52
ชุด สำหรับใช้ในงำนศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กในเขตตำบลปอ
เพื่อจัดซื้อเก้ำอี้สำหรับเด็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก จำนวน 30 ตัว
สำหรับใช้ในงำนศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กในเขตตำบลปอ

182,000

อบต.

กองกำรศึกษำ

√

182,000

3,000

อบต.

กองกำรศึกษำ

√

2,940

46,800

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

ที่

11 จัดซื้อพัดลมติดผนัง

124,000

อบต.

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองกำรศึกษำ

12

40,000

อบต.

กองกำรศึกษำ

198,000

อบต.

กองกำรศึกษำ

√

96,000

อบต.

กองกำรศึกษำ

√

30,700

ศพด.
บ้ำนห้วย
หำน

กองกำรศึกษำ

13

14

15

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อม
ติดตั้ง ขนำด 16 นิ้ว จำนวน 62
ตัว สำหรับใช้ในงำนศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กในเขตตำบลปอ
จัดซื้อคูลเล่อร์อลูมิเนียมหล่อ เพื่อจัดซื้อคูลเล่อร์อลูมิเนียมหล่อ
เบ้ำ
เบ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32
เซนติเมตร จำนวน 20 ใบ
สำหรับใช้ในงำนศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กในเขตตำบลปอ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับประมวลผล แบบที่ 1
จำนวน 9 ชุด สำหรับใช้ในงำน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตตำบลปอ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
จำนวน 12 เครื่อง สำหรับใช้ใน
งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขต
ตำบลปอ
โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับ
กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
ห้องเรียนโครงกำรพัฒนำคุณภำพ
สำรสนเทศ DLTV
กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
ศพด.บ้ำนห้วยหำน
สำรสนเทศ DLTV
จำนวน 1 ชุด

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

งบประมาณ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

สถานที่

หน่วย

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
เสร็จ
ดำเนินกำร
√

√

งบประมาณ
เบิกจ่าย
117,800

23,800

√

23,900

ผลการดาเนินงาน

แบบ ผด 02/1
งบประมาณ

16 โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ DLTV
ศพด.บ้ำนห้วยคุ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับ
ห้องเรียนโครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ DLTV
จำนวน 1 ชุด

30,700

ศพด.
บ้ำนห้วยคุ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

สถานที่
ดาเนินการ

งานรับผิดชอบ
หลัก
กองกำรศึกษำ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

ดำเนินกำรแล้ว
เสร็จ
√

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

ยังไม่ดำเนินกำร

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร

เบิกจ่าย
23,900

แบบ ผด 02/1
งบประมาณ
เบิกจ่าย

เสร็จ
จัดซื้อเครื่องเจำะพื้นคอนกรีต
และแอสฟัลท์ จำนวน 1
เครื่อง
ค่ำจัดซื้อเครื่องปั้มลมแบบ
มอเตอร์ ขนำด 5 แรงม้ำ
จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
จำนวน 1 เครื่อง
ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ
ขนำด 800 VA

เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องเจำะพื้น
80,000
คอนกรีตและแอสฟัลท์ จำนวน
1 เครื่อง
เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปั้มลม
45,000
แบบมอเตอร์ ขนำด 5 แรงม้ำ
จำนวน 1 เครื่อง
เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องกำเนิด
57,500
ไฟฟ้ำ ขนำด 5 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์ดเี ซล จำนวน 1
เครื่อง
เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์
7,900
Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ
7,500
ขนำด 800 VA จำนวน 3
เครื่อง
รวม 19 โครงการ 1,137,500

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

ดำเนินกำร

อบต.

กองช่ำง

√

80,000

อบต.

กองช่ำง

√

42,500

อบต.

กองช่ำง

อบต.

กองช่ำง

√

7,490

อบต.

กองช่ำง

√

5,370

√

