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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
( รอบเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                                                                                                                     
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
เบิกจ่าย ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  500,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง ✓   499,000 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 500,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง ✓   496,000 
3 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำงาว หมู่ที่ 5 500,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง   ✓  
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 500,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง ✓   499,000 
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 500,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง                             ✓   498,000 
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 40,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง ✓   39,500 
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 400,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง   ✓  
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว หมูท่ี่ 12 300,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง ✓   299,900 
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมูท่ี่ 13 300,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง ✓   299,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ศาลเจ้าประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 14 500,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง ✓   497,000 
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ป่าสสุาน หมู่ที่ 16 400,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง  ✓   
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 350,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง   ✓  
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมูท่ี่ 18 300,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง   ✓  
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมูท่ี่ 19 500,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง  ✓   
15 โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่ออุปโภคบรโิภคที่ทำการ อบต.ปอ 358,300 อบต.ปอ กองช่าง   ✓  
15 โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่ออุปโภคบรโิภคที่ทำการ อบต.ปอ 358,300 อบต.ปอ กองช่าง   ✓  
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 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                                                                                                                     
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
เบิกจ่าย ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

16 โครงการต่อเติมสำนักงานท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอ 81,400 อบต.ปอ กองช่าง   ✓  
17 โครงการต่อเติมสำนักงานท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอ (สำนักงานปลัด) 358,300 อบต.ปอ กองช่าง   ✓  
18 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ท่ี 1 450,700 หมู่ที่ 1 กองช่าง   ✓  
19 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา (แบบหยอดเหรียญ)เพื่ออุปโภค-บริโภค  หมู่ท่ี 2 570,700 หมู่ที่ 2 กองช่าง   ✓  
20 โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาภูเขาเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 3 573,200 หมู่ที่ 3 กองช่าง   ✓  
21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 449,200 หมู่ที่ 2 กองช่าง   ✓  
22 โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภูเขาเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 5 573,300 หมู่ที่ 5 กองช่าง  ✓   
23 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 6 424,700 หมู่ที่ 6 กองช่าง   ✓  
24 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 6 25,400 หมู่ที่ 6 กองช่าง   ✓  
25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 550,200 หมู่ที่ 7 กองช่าง   ✓  
26 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 8 552,800 หมู่ที่ 8 กองช่าง  ✓ ✓  
27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 550,900 หมู่ที่ 9 กองช่าง  ✓   
28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 449,100 หมู่ที่ 10 กองช่าง  ✓   
29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 11 351,300 หมู่ที่ 11 กองช่าง   ✓  
30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 351,300 หมู่ที่ 12 กองช่าง   ✓  
31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 13 349,600 หมู่ที่ 13 กองช่าง   ✓  
32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (บริเวณ 104) หมู่ที่ 14 569,900 หมู่ที่ 14 กองช่าง   ✓  
33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 15 449,600 หมู่ที่ 15 กองช่าง   ✓  
34 โครงการปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 16 450,900 หมู่ที่ 16 กองช่าง   ✓  
35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 401,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง   ✓  
36 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว หมู่

ที่ 18 
350,500 หมู่ที่ 18 กองช่าง   ✓  
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
เบิกจ่าย ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ที่ 19 311,400 หมู่ที่ 19 กองช่าง   ✓  
38 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณป่าสุสาน หมู่ท่ี 19 239,600 หมู่ที่ 19 กองช่าง   ✓  
39 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 20 350,400 หมู่ที่ 20 กองช่าง   ✓  
40 โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรตีเสริมเหลก็แหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าบ้านร่มฟ้าทอง 459,900 หมู่ที่ 18 กองช่าง   ✓  
41 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเตา-บ้านห้วยหาน 362,300 หมู่ที่ 9 กองช่าง   ✓  

 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
เบิกจ่าย ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 ค่าจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ ์ 10,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา ✓   3,040 
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็กตำบลปอ 50,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา   ✓  
3 โครงการค่ายเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 20,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา   ✓  
4 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 150,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา ✓   149,820 
5 โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา   ✓  
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,348,170 ศพด.อบต.ปอ กองการศึกษา ✓   648,900 

7 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 5,928,811 รร.สังกัดสพฐ. กองการศึกษา ✓   1,387,142 
8 โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ปอ 1,181,289 ศพด.อบต.ปอ กองการศึกษา ✓   538,250.60 
9 อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 9,340,000 รร.สังกัดสพฐ. กองการศึกษา ✓   4,629,580 
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2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
เบิกจ่าย ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการกีฬาปอสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 100,000 ศพด. กองการศึกษา   ✓  
2 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 40,000 ศพด. กองการศึกษา   ✓  
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 30,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา   ✓  
4 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน 30,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา   ✓  
5 โครงการเด็กและเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม 30,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา   ✓  
6 อุดหนุนโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 20,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา ✓   20,000 
7 อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย            15,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา ✓   15,000 
8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหาน 20,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา ✓   20,000 
9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเตา 15,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา ✓   15,000 

10 อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา 60,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา ✓   60,000 
11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาแล 15,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา ✓   15,000 
12 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทรายทอง 15,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา ✓   15,000 
13 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยค ุ 20,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา ✓   20,000 
14 อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา 20,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา ✓   20,000 
15 อุดหนุนโรงเรียนบรรพตวิทยา 60,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา ✓   60,000 
16 อุดหนุนโรงเรียนบรรพตวิทยา 20,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา ✓   20,000 
17 อุดหนุนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก 15,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา   ✓  
18 อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา 20,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา ✓   20,000 
19 โครงการสนับสนุนจัดงานส้มโอ ของดีอำเภอเวียงแก่น 150,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา   ✓  
20 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลปอ 100,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา   ✓  
21 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ ตำบลปอ 50,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา   ✓  
22 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง 120,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา ✓   106,972 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
เบิกจ่าย ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

23 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ 100,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา   ✓  
24 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าอิ้วเมี่ยน 60,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา   ✓  
25 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าอาข่า 50,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา ✓   46,344 
26 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง 250,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา ✓   146,178 
27 โครงการจัดนิทรรศการงานพ่อขุนเม็งราย ประจำปี 2563 100,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา ✓   2,000 
28 โครงการลานภูมิปัญญาท้องถิ่น 50,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา ✓   36,484 
29 โครงการจดัทำฐานข้อมูลภูมิปญัญาท้องถิ่น 30,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา   ✓  
30 โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนท่ีตำบลปอ 30,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา   ✓  
31 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภมูิปญัญาท้องถิ่นของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลปอ 30,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา   ✓  
32 อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น 30,000 อำเภอเวียงแก่น กองการศึกษา ✓   30,000 
33 อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 5,000 พระธาตุดอยตุง กองการศึกษา ✓   5,000 
34 อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเวียงแก่น 5,000 อำเภอเวียงแก่น กองการศึกษา   ✓  
35 อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเวียงแก่น 5,000 อำเภอเวียงแก่น กองการศึกษา   ✓  
36 อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 10,000 อำเภอเวียงแก่น กองการศึกษา ✓   10,000 
37 อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 15,000 พื้นที่อ.เวียงแก่น กองการศึกษา ✓   15,000 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย 
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                                                                                                                                                     

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
เบิกจ่าย ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการบริการเชิงรุกเคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 9,600 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
2 โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 6,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด ✓   4,800 
3 โครงการช่วยเหลือประสบภัยหนาว 120,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
4 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ 40,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด ✓   13,460 
5 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง 20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
6 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,094,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด ✓   860,300 
7 เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,923,200 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด  ✓  441,600 
8 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 5,923,200 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด  ✓  14,000 

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน                                                                                                                                                                     
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
เบิกจ่าย ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 15,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลสำคัญ 30,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด ✓   6,750 
3 โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 200,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
4 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลปอ 20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องจาราจร การขับข่ีปลอดภัย 20.000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
6 โครงการร้อยใจรักษ์ตำบลปอ 15,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
7 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันระงับอัคคีภัย 20,000 อบต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
8 โครงการเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน 50,000 อบต.ปอ สำนักงานปลัด ✓   11,700 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานการเกษตร    

 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
เบิกจ่าย ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการจดัทำฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำร ิ 200,000 อบต.ปอ สำนักงานปลัด ✓   42,279 
2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญต่าง ๆ 50,000 อบต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
3 โครงการจัดทำแนวกันไฟ 200,000 อบต.ปอ สำนักงานปลัด ✓   120,000 
4 โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20,000 อบต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  

 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ 
5.1 แผนงานการเกษตร                                                                                                                                                                        

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
เบิกจ่าย ดำเนินกา

รแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรสิมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

50,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  

2 โครงการการอบรมให้ความรูด้้านเกษตร  20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
3 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการปลูกพืช เกษตรอินทรยี ์ 20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  

4 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลติพชืปลอดภัย และได้มาตรฐาน 15,000  พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ดิน 30,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
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5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
เบิกจ่าย ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่มสตร ี 20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด ✓   3,500 
2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูงอาย ุ 20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด  ✓   
3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้พิการ 20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภไ์ม่พร้อมของวัยรุ่น 20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด ✓   12,905 

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ทคโนโลยสีำหรับผูสู้งอายุ 15,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด ✓   13,900 

6 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 15,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด  ✓   

7 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรตีำบลปอ 15,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  

8 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  

9 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรอีำเภอเวียงแก่น 10,000 อำเภอเวียงแก่น สำนักงานปลัด   ✓  

 
5.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
เบิกจ่าย ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการเทีย่วดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน สืบสานวฒันธรรมชนเผ่า 150,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา   ✓  
2 โครงการเทีย่วงานองุ่นไร้เมล็ดของดีอำเภอเวียงแก่น 10,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา   ✓  
3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครนำเที่ยวท้องถิ่น 30,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา ✓   28,372 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 50,000 พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา   ✓  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ 
6.1 แผนงานสาธารณสุข                                                                                 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
เบิกจ่าย ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและอบรมให้ความรู้โรคติดต่อ 20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
2 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 60,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
3 โครงการพ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุงแมลงวันและพาหะนำโรคโดยแมลง 30,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ 15,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด ✓   13,860 
5 โครงการคดัแยกขยะในชุมชน 30,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
6 โครงการสำรวจแหล่งกำเนดิมลพษิสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย 20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
7 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 20,000 หมูที่ 1 สำนักงานปลัด  ✓   
8 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 20,000 หมูที่ 2 สำนักงานปลัด ✓   14,300 
9 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 20,000 หมูที่ 3 สำนักงานปลัด   ✓  

10 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 20,000 หมูที่ 4 สำนักงานปลัด  ✓   
11 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 20,000 หมูที่ 5 สำนักงานปลัด ✓   13,700 
12 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 20,000 หมู่ที่ 6 สำนักงานปลัด ✓   14,300 
13 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 20,000 หมู่ที่ 7 สำนักงานปลัด   ✓  
14 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 20,000 หมู่ที่ 8 สำนักงานปลัด ✓   9,500 
15 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 20,000 หมู่ที่ 9 สำนักงานปลัด ✓   9,500 
16 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 20,000 หมู่ที่ 10 สำนักงานปลัด ✓   11,700 
17 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 20,000 หมู่ที่ 11 สำนักงานปลัด   ✓  
18 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 20,000 หมู่ที่ 12 สำนักงานปลัด   ✓  
19 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 20,000 หมู่ที่ 13 สำนักงานปลัด   ✓  
20 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 20,000 หมู่ที่ 14 สำนักงานปลัด   ✓  
21 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 20,000 หมู่ที่ 15 สำนักงานปลัด   ✓  
22 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 20,000 หมู่ที่ 16 สำนักงานปลัด   ✓  
23 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 20,000 หมู่ที่ 17 สำนักงานปลัด   ✓  
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24 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 20,000 หมู่ที่ 18 สำนักงานปลัด   ✓  
25 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 20,000 หมู่ที่ 19 สำนักงานปลัด   ✓  
26 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 20,000 หมู่ที่ 20 สำนักงานปลัด   ✓  

 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
เบิกจ่าย ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 30,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด  ✓   
2 โครงการส่งเสริมอุดมการณ์หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 30,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
3 โครงการอบรมส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในระบอบประชาธิปไตย 15,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด ✓   14,400 
4 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
5 โครงการวันท้องถิ่นไทย  20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
6 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสู่องค์กรสมรรถนะสูง 150,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 350,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด ✓   57}050 
8 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 120,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
9 โครงการเตรยีมงานรับเสดจ็สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
100,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  

10 โครงการเสรมิสร้างค่านิยมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรปัช่ันและผลประโยชน์ทับซ้อน 20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด ✓   18,505 
11 โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ตำบลปอ 20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
12 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง อบรมการเรยีนรู้ตามแนวทางพระราชดำร ิ 40,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
13 โครงการจดัเวทีรับฟังความคดิเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่น 30,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
14 โครงการช่วยเหลือประชาชน 50,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักงานปลัด ✓   29,636 
15 โครงการอบรมและสมัมนาเชิงปฏบิัติการ 50,000 อบต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
16 โครงการปลุกใจเยาวชนตำบลปอหัวใจสะอาดต้านคอรัปชั่น 20,000 อบต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
17 โครงการจดัการเลือกตั้งผู้บริหารทอ้งถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 500,000 อบต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
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ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
เบิกจ่าย ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

18 โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อบูรณา
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

50,000 อบต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  

19 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 10,000 อบต.ปอ สำนักงานปลัด ✓   24,290 
20 โครงการฝึกอบรมการเขียนโครงการและการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 10,000 อบต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
21 โครงการจดัเก็บข้อมลูพื้นฐานเพื่อพัฒนาตำบลปอ 20,000 อบต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
22 โครงการสนับสนุนสถาบันศึกษาเพื่อวิจัย สำรวจความพึงพอใจของประชาชนตำบลปอ 15,000 อบต.ปอ สำนักงานปลัด   ✓  
13 โครงการรับชำระภาษีนอกสถานท่ี ประจำปี พ.ศ.2563 7,000 อบต.ปอ กองคลัง   ✓  
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( รอบเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
เบิกจ่าย ดำเนินการแล้ว

เสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โต๊ะทำงาน 40,000 อบต. สำนักงานปลัด ✓   45,850 
2 ตู้เหล็ก(ตู้เก็บเอกสาร) จำนวน 1 ตัว 5,500 อบต. สำนักงานปลัด ✓    
3 ตู้เก็บของ จำนวน 1 ตัว 15,000 อบต. สำนักงานปลัด   ✓  
4 รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 957,000 อบต. สำนักงานปลัด  ✓   
5 ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว 10,000 อบต. สำนักงานปลัด ✓   6,850 
6 กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล จำนวน 1 ตัว 25,000 อบต. สำนักงานปลัด   ✓  
7 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 จำนวน 1 เครือ่ง 30,000 อบต. สำนักงานปลัด   ✓  
8 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 จำนวน 1 เครือ่ง 30,000 อบต. สำนักงานปลัด ✓   39,600 
9 เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง 16,000 อบต. สำนักงานปลัด ✓   15,000 

10 เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (smart card) 2,800 อบต. สำนักงานปลัด   ✓  
11 ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 4 ตู ้ 22,000 อบต. กองคลัง ✓   19,200 
12 เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง 8,000 อบต. กองคลัง ✓   7,500 
13 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง  2,600 อบต. กองคลัง ✓   2,550 
14 จัดซื้อเครื่องช่ังน้ำหนักดิจติอล จำนวน 18 เครื่อง 18,000 อบต. กองการศึกษา   ✓  
15 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ 220,000 อบต. กองการศึกษา   ✓  
16 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 43,000 อบต. กองการศึกษา  ✓   
17 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 16,000 อบต. กองการศึกษา   ✓  
18 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 12,500 อบต. กองการศึกษา  ✓   
19 ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 4 ตู ้ 5,500 อบต. กองช่าง ✓   4,800 
20 โครงการติดตั้ง,ปรับปรุง,เครื่องขยายเสียง ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปอ 150,000 อบต. กองช่าง   ✓  
21 คอมพิวเตอรส์ำหรับประมวลผล แบบท่ี 2 จำนวน 1 เครื่อง 30,000 อบต. กองช่าง   ✓  
22 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง 59,000 อบต. สำนักงานปลัด ✓   58,000 



รายงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปอ( เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 )   
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
เบิกจ่าย ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

14 จัดซื้อเครื่องช่ังน้ำหนักดิจติอล จำนวน 18 เครื่อง 18,000 อบต. กองการศึกษา     

15 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ 220,000 อบต. กองการศึกษา     
16 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 43,000 อบต. กองการศึกษา     
17 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 16,000 อบต. กองการศึกษา     
18 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 12,500 อบต. กองการศึกษา     
20 โครงการติดตั้ง,ปรับปรุง,เครื่องขยายเสียง ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปอ 150,000 อบต. กองช่าง     
21 คอมพิวเตอรส์ำหรับประมวนผล แบบท่ี 2 จำนวน 1 เครื่อง 30,000 อบต. กองช่าง     
22 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง 59,000 อบต. สำนักงานปลัด     

 รวม 22 โครงการ 1,717,900       
 

 
 


