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คำนำ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 27 กำหนดให้
แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในปีงบประมาณนั้น     

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ 
ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือควบคุมในการบริหารและการดำเนินงานของผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด    
ที่รวบรวมจากโครงการ และกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมด       
ในพ้ืนที่  ประจำปีงบประมาณ พ .ศ .2566 รวมทั้ งโครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการ ส่วนกลาง            
ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอ่ืนที่มาดำเนินการในพ้ืนที่  ทำให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อน      
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอ่ืนสามารถจำแนกรายละเอียดต่างๆ          
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนิ นงานประจำปี  และเพ่ือให้ การติดตามและประเมินผลแผน                       
เมื่อสิ้นปงีบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 

  ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2566 ฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความ
ร่วมมือจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกขั้นตอนโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นกรอบและแนวทาง         
การพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการสามารถพัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของแต่ละส่วนราชการรวมทั้งส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนตำบลปอ ในภาพรวมเป็นสำคัญต่อไป 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

        กันยายน 2565 
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แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          

 (ผด.0๑)



 
 

๖ 
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แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 58 100 35,150,310 100 กองช่าง 

รวม 58 34.52 35,150,310 58.58  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.1  แผนงานการศึกษา 7 18.92 20,640,003 93.44 กองการศึกษาฯ 

2.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 30 81.08 1,448,000 6.56 กองการศึกษาฯ 

รวม 37 22.02 22,088,003 36.81  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความปลอดภัย 

3.1  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 5 45.45 171,400 44.94 สำนักปลัด 

3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 54.55 210,000 55.06 สำนักปลัด 

รวม 11 6.55 381,400 0.64  

  



 
 

๗ 
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แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานเกษตร 4 100 430,000 100 สำนักปลัด 

รวม 4 2.38 430,000 0.72  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ 

5.1  แผนงานเกษตร 2 16.66 19,500 3.40 สำนักปลัด 

5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 41.67 75,000 13.05 สำนักปลัด 

5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 41.67 480,000 83.55 สำนักปลัด 

รวม 12 7.14 574,500 0.96  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

6.1  แผนงานสาธารณสุข 27 100 605,000 100 สำนักปลัด 

รวม 27 16.07 605,000 1.00  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 19 100 775,000 100 สำนักปลัด, กองคลัง 

รวม 19 11.32 775,000 1.29  

 
 



 
 

๘ 
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แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนและที่ดินทำกิน 
- - - - - - 

รวม - - - - - 
รวมทั้ง 8 ยุทธศาสตร ์ 168 100 60,004,213 100  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566         
(ผด.02)



    
 

๙ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุง
อาคารสำนักงาน 
อบต.ปอ และห้องน้ำ 
(ต่อเติมห้องทำงาน
กองช่าง) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติมห้องน้ำทำงาน
กองช่าง อบต.ปอ ปริมาณ ดังน้ี 
1. ต่อเติมห้องทำงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 4.50 เมตร พื้นท่ีอาคารไม่น้อยกว่า 
15.75 ตารางเมตร 
2. ต่อเติมห้องทำงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร พื้นท่ีอาคารไม่น้อยกว่า 
30.00 ตารางเมตร 
ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย 

632,000 อบต.ปอ กองช่าง             

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำพร้อมฝาปิด
ในพื้นที่ตำบลปอ (บ้าน
หนองเตา หมู่ที่ 4) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
บ้านหนองเตา หมู่ท่ี 4 ปริมาณ ดังน้ี 
ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดภายในกว้าง 1.00 
เมตร ลึก 0.70 เมตร หนา 0.07 เมตร จุดท่ี 
1 ยาว 85.00 เมตร จุดท่ี 2 ยาว 70.00 
เมตร จุดท่ี 3 ยาว 60.00 เมตร จุดท่ี 4 ยาว 
40.00 เมตร จุดท่ี 5 ยาว 65.00 เมตร จุดท่ี 
6 ยาว 45.00 เมตร จุดท่ี 7 ยาว 175.00 
เมตร  ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 
ป้าย 

499,400 บ้านหนอง
เตา หมู่ที่ 4 

กองช่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



    
 

๑๐ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
                แบบ ผด.02 

ที ่  โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำคอนกรีตเพื่อ
การเกษตรในพ้ืนท่ี
ตำบลปอ (บ้านเจดีย์
ทองบ้านบริวารบ้าน
ดอน หมู่ที่ 3) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ 
(บ้านเจดีย์ทองบ้านบริวารบ้านดอน หมู่ที่ 
3) ปริมาณ ดังนี ้
ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตขนาดภายใน 
กว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.70 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 97.00 เมตร  ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ กำหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จำนวน 
1 ป้าย 

240,900 บ้านเจดีย์
ทอง หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้า
สู่หมู่บ้าน บ้านห้วยปอ 
หมู่ที่ 17 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วย
ปอ หมู่ที่ 17 ปรมิาณ ดังนี้ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 174.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 696.00 ตารางเมตร) ไม่มีไหล่ทาง
หรือไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ กำหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จำนวน 
1 ป้าย 

501,000 บ้านห้วยปอ 
หมู่ที่ 17 

กองช่าง             

 
 



    
 

๑๑ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
                แบบ ผด.02 

ที ่   โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในพื้นที่ตำบลปอ 
(บ้านเจดีย์ทองบ้าน
บริวารบ้านดอน หมู่ที่ 
3) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ 
(บ้านเจดีย์ทองบ้านบริวารบ้านดอน หมู่ที่ 
3) ปริมาณ ดังนี ้
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 29.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 87.00 ตารางเมตร) ไม่มไีหล่ทางหรือ
ไหล่ทางปรับตามสภาพื้นท่ี ตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด  

59,200 บ้านเจดีย์
ทอง หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในพื้นที่ตำบลปอ 
(บ้านปางปอ หมู่ที่ 1) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในพื้นท่ีตำบลปอ (บ้านปางปอ 
หมู่ท่ี 1) ปริมาณ ดังน้ี 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดท่ี 1 ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 47.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
141.00 ตารางเมตร) จุดท่ี 2 ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 220.00 
ตารางเมตร) ไม่มีไหล่ทางหรือไหล่ทางปรับตาม
สภาพ้ืนท่ี ตามแบบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลปอกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

282,900 บ้านปางปอ 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

 
 



    
 

๑๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
                แบบ ผด.02 

ที ่       โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในพื้นที่ตำบลปอ 
(บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14) 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ 
บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14 ปรมิาณ ดังนี้ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร)  
จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร) 
ไม่มไีหล่ทางหรือไหล่ทางปรับตามสภาพื้นท่ี
ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล
ปอ กำหนดพร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จำนวน 1 ป้าย 
 

299,300 บ้านผาตั้ง กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านทรายทอง  
หมู่ที่ 7 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน บ้าน
ทรายทอง หมู่ที่ 7 ปริมาณ ดังนี ้
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร)  
 

700,000 บ้านทราย
ทอง 

กองช่าง             

 



    
 

๑๓ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
                แบบ ผด.02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  (ต่อ) 
จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร) จดุที่ 
3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร) จดุที่ 
4 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร) ไม่มีไหล่
ทางหรือไหล่ทางปรับตามสภาพพ้ืนท่ี ตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย 

               

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านศิลาแดง  
หมู่ที่ 16 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศลิาแดง หมู่ที่ 
16 ปริมาณ ดังนี ้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 78.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 234.00 ตารางเมตร) จุดที่ 2 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 
240.00 ตารางเมตร)  

600,000 บ้านศิลา
แดง 

หมู่ 16  

กองช่าง             



    
 

๑๔ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
                แบบ ผด.02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  (ต่อ) 
จุดที่ 3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร) 
ไม่มไีหล่ทางปรับตามสภาพื้นที่ ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย  

               

10 โครงการก ่อสร ้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยคุ หมู่ที่ 8 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ หมู่ที่ 8 
ปริมาณ ดังน้ี 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จุดที่ 1 
ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 261.00 ตารางเมตร) จุดที่ 2 
ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 72.00 ตารางเมตร) จุดที่ 3 
ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี
พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร) ไม่มี
ไหล่ทางหรือไหลท่างปรับตามสภาพื้นที่ ตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนด
พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย 

700,000 บ้านห้วยค ุ กองช่าง             

 



    
 

๑๕ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
                แบบ ผด.02 

ที ่       โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วย
หาน หมู่ท่ี 9 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหาน หมู่ท่ี 9 
ปริมาณ ดังน้ี 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดท่ี 1 ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
510.00 ตารางเมตร) จุดท่ี 2 ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 234.00 ตาราง
เมตร) จุดท่ี 3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร) จุดท่ี 4 ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 75.00 
ตารางเมตร) ไม่มีไหล่ทางหรือไหล่ทางปรับตาม
สภาพ้ืนท่ี ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วน
ตำบล กำหนดพร้อมป้าย 
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย 

700,000 บ้านห้วย
หาน 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 
(บ้านหนอง) 

 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 (บ้าน
หนอง) ปริมาณ ดังนี ้
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 217.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
651.00 ตารางเมตร) ไม่มไีหล่ทาง 

499,900 บ้านหนอง 
หมู่ที่ 14 

กองช่าง             



    
 

๑๖ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
                แบบ ผด.02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  (ต่อ) 
หรือไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนดพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย 

               

13 โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้พร้อม
ฝาปิดในพ้ืนท่ีตำบล
ปอ (บ้านปางหัด 
หมู่ที่ 2) 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมฝาปดิในพ้ืนท่ีตำบลปอ (บ้านปางหัด 
หมู่ที่ 2) ปริมาณ ดังนี ้
จุดที่ 1 รางระบายน้ำ คสล.ฝาเหล็ก ขนาด
ภายในกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย่น 0.60 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 47.00 เมตร 
จุดที่ 2 รางระบายน้ำ คสล.ฝาเหล็ก ขนาด
ภายในกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย่น 0.60 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 55.00 เมตร 
จุดที่ 3 รางระบายน้ำ คสล.ฝาเหล็ก ขนาด
ภายในกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย่น 0.55 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 
ป้าย 

400,000 บ้านปางหัด 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

 

 

 

 



    
 

๑๗ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
                แบบ ผด.02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการก่อสร้าง
ศาลาและเมรุเผา
ศพบ้านปางหัด 
หมู่ที่ 2 
(บ้านพิทักษ์คีรี) 

 
 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศาลาและเมรุ
เผาศพ บ้านปางหัด หมู่ที่ 2 (บ้านพิทักษ์คีรี)  
ปริมาณ ดังนี้ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.00 ตามรางเมตร และ
เทลานเมรุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย 

203,000 บ้านพิทักษ์
คีรี หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

15 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปอ  
(ศพด. ปอกลาง) 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหอ้งน้ำศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นปอกลาง ปริมาณ ดังนี ้
ก่อสร้างห้องน้ำขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 
3.10 เมตร พ้ืนท่ีอาคารไม่น้อยกว่า 7.75 
ตารางเมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลปอ กำหนด พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จำนวน 1 ป้าย  

120,000 ศพด.ปอ
กลาง 

กองช่าง             

16 โครงการปรับปรุง
ถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร  
บ้านดอน หมู่ที่ 3 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร บ้านดอน หมู่ที่ 3 ปริมาณ 
ดังนี ้
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร)  

500,000 บ้านดอน 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             



    
 

๑๘ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
                แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  (ต่อ) 
จุดที ่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร) จุดที่ 3 
ขนาดผ ิวจราจร กว ้าง 3.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร) จุดที่ 4 
ขนาดผ ิวจราจร กว ้าง 3.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร) จุดที่ 5 
ขนาดผ ิวจราจร กว ้าง 3.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม ่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร) จุดที ่ 6 
ขนาดผ ิวจราจร กว ้าง 3.00 เมตร ยาว 
70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร) ไม่มีไหล่
ทางหรือไหล่ทางปรับตามสภาพพื ้นที ่ ตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย 

               

 

 

 

 



    
 

๑๙ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
                แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการปรับปรุง
ถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร  
บ้านฟ้าไทยงาม 
หมู่ที่ 13 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ที่ 13 
ปริมาณ ดังนี้ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 163.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 489.00 ตารางเมตร) ไม่มีไหล่ทางหรือ
ไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที ่ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย 

400,000 บ้านฟ้าไทย
งาม หมู่ที่ 

13 

กองช่าง             

18 โครงการปรับปรุง
ถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร บ้านร่ม
ฟ้าทอง หมู่ที่ 18 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 18 
ปริมาณ ดังนี้ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 162.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 486.00 ตารางเมตร) ไม่มีไหล่ทางหรือ
ไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย 

400,000 บ้าน 
ร่มฟ้าทอง 
หมู่ที่ 18 

กองช่าง             

  
 
 



    
 

๒๐ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
                   แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงการปรับปรุง
ถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร  
บ้านสันติพัฒนา 
หมู่ที่ 19 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร บ้านสันติพัฒนา หมู่ท่ี 19 ปริมาณ 
ดังน้ี 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดท่ี 1 ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
300.00 ตารางเมตร) จุดท่ี 2 ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 306.00 
ตารางเมตร) จุดท่ี 3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร) ไม่มี
ไหล่ทางหรือไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นท่ีตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลปอ 
กำหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย  

600,000 บ้านสันติ
พัฒนา หมู่ที่ 

19 

กองช่าง             

20 โครงการปรับปรุง
ถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร  
บ้านห้วยกุ๊ก  
หมู่ที่ 20 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ท่ี 20 ปริมาณดังนี้   
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 223.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 669.00 
ตารางเมตร) ไม่มีไหล่ทางหรือไหล่ทางปรับตาม
สภาพพื้นท่ี ตามแบบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลปอกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จำนวน 1 ป้าย 

499,000 บ้านห้วยกุ๊ก กองช่าง             



    
 

๒๑ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
                แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 โครงการปรับปรุง
ถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร  
บ้านอยู่สุข  
หมู่ที่ 10 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร บ้านอยูสุ่ข หมู่ที่ 10 
ปริมาณ ดังนี้ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 211.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 633.00 ตารางเมตร) ไม่มีไหล่ทางหรือ
ไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย 

500,000 บ้านอยู่สุข 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง             

22 โครงการปรับปรุง
ถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตรในพ้ืนท่ี
ตำบลปอ (บ้านรม่
ฟ้าผาหม่น หมู่ที่ 
15) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านร่มฟ้า
ผาหม่น หมู่ที่ 15) ปรมิาณ ดังนี้ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร) จุดที่ 2
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร) จุดที่ 3 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร) 

500,000 บ้านร่มฟ้า
ผาหม่น หมู่

ที่ 15 

กองช่าง             



    
 

๒๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
                แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  (ต่อ) 
จุดที่ 4 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร) จดุที่ 
5 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร) ไม่มีไหล่
ทางหรือไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ ตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย 

               

23 โครงการปรับปรุง
ถนนเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
ตำบลปอ (บ้านรม่
ฟ้าหลวง หมู่ที่ 12) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงถนนเข้าสู่
แหล่งท่องเทีย่วในพ้ืนท่ีตำบลปอ (บ้านร่มฟ้า
หลวง หมู่ที่ 12) ปริมาณ ดังนี ้
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 161.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 483.00 ตารางเมตร) ไม่มีไหล่ทางหรือ
ไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย 

400,000 บ้านร่มฟ้า
หลวง หมู่ที่ 

12  

กองช่าง             

 

 

 



    
 

๒๓ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
                แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล ็กเข ้าส ู ่พ ื ้นที่
การเกษตร บ ้าน
ปางปอ หมู่ที่ 1 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้าน
ปางปอ หมู่ที่ 1 ปริมาณ ดังนี ้
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 246.00 ตารางเมตร) ไม่มีไหล่
ทางหรือไหล่ทางปรับตามสภาพพ้ืนท่ี ตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย   

216,900 บ้านปางปอ 
หมู่ที่ 1  

กองช่าง             

25 โครงการปรับปรุง
หอประชุมหมู่บ้าน 
บ ้ า น ป อ ก ล า ง  
หมู่ที่ 5 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงหอประชุม
หมู่บ้าน บ้านปอกลาง หมู่ที่ 5 ปรมิาณ ดังนี ้
ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด 
พร้อมป้าย จำนวน 1 ป้าย 

500,000 บ้านปอ
กลาง หมู่ที่ 

5 

กองช่าง             

26 โครงการติดตั ้งไฟฟ้า
ส ่ อ ง ส ว ่ า ง / ไ ฟ ฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ท ุ ก ห ม ู ่ บ ้ า น แ ล ะ
สถานที ่ท่องเที ่ยวใน
พื้นที ่ตำบลปอ (บ้าน
ป า ง ห ั ด ใ ห ม ่ บ ้ า น
บร ิวารบ ้านปางหัด 
หมู่ที่ 2) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตดิตั้งไฟฟ้าส่องแสง
สว่างบ้านปางหัดใหม่บ้านบริวารบา้นปางหัด 
หมู่ที่ 2 โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน ตามแบบแปลนพิกัดจดุตดิตั้งที่
องค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด  

200,000 บ้านปางหัด
ใหม่ และ

บ้านปางหัด 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             



    
 

๒๔ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
                แบบ ผด.02 

ที ่       โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว ่าง/ไฟฟ ้าพล ั งงาน
แสงอาทิตย์ ทุกหมู่บ้าน
และสถานที่ท่องเทียวใน
พื้นที่ตำบลปอ (บ้านผา
แลใหม่บ้านบริวารบ้าน
ผาแล และบ้านผาแล หมู่ 
6) 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตดิตั้งไฟฟ้า
ส่องแสงสว่างบ้านผาแลใหม่บา้น
บริวารบ้านผาแล และบ้านผาแล 
หมู่ที่ 6 โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องแสง
สว่างภายในหมู่บา้น ตามแบบ
แปลนพิกัดจุดติดตั้งท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลปอกำหนด 

500,000 บ้านผาแล
ใหม่ และ 

ผาแล หมู่ที่ 
6 

กองช่าง             

28 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว ่ างภายในหม ู ่บ ้ าน 
บ้านร่มโพธ์ิเงิน หมู่ที่ 11 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตดิตั้งไฟฟ้า
ส่องแสงสว่างภายในหมู่บ้าน บ้าน
ร่มโพธิ์เงิน หมู่ที่ 11 โดยตดิตั้ง
ไฟฟ้าส่องแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 
ตามแบบแปลนพิกัดจุดติดตั้งท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
กำหนด 

400,000 บ้านร่มโพธ์ิ
เงิน หมู่ที่

11 

กองช่าง             

29 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
แสงสว่าง/ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ทุกหมู่บ้าน 
และสถานที่ท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตำบลปอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตดิตั้งไฟฟ้า
ส่องแสงสว่างในพ้ืนท่ีตำบลปอ ตาม
แบบแปลนพิกัดจดุติดตั้งท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลปอกำหนด 

500,000 ทุกหมู่บ้าน 
และสถานท่ี
ท่องเที่ยวใน
ตำบลปอ 

กองช่าง             

รวม  29  โครงการ 12,553,500               
 



    
 

๒๕ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 (โครงการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี-กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565) 

                แบบ ผด.02 
ที ่       โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื ้อวัสดุประปาเพื่อ
ซ่อมแซมระบบประปา
บ้านผาตั้ง ม.14 

 

1. ท่อพีวีซีท่อประปาชนิดปลาย
ธรรมดาช้ัน 13.5 ยาว 4 เมตร
ศูนย์กลาง 2 น้ิวจำนวน 883 ท่อน  
2.ข้อต่อ พ่อพีวีซีตรงสำหรับใช้กับ
แรงดันส่วนกลาง 2 นิ้ว จำนวน 
883 ท่อน 
3.น้ำยาประสานท่อพีวีซีขนาด 
250 กรัมจำนวน 18 กระป๋อง 

249,910 บ้านผาตั้ง 
หมู่ที่ 14 

กองช่าง             

2 ต่อเติมห้องน้ำสาธารณะ
จุดชมวิวดอยผาตั้ง ม.14 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติม
ห้องน้ำสาธารณะจดุชมวิวดอยผาตั้ง
บ้านผาตั้งหมู่ที่ 14 ปริมาณงาน
ดังนี ้ต่อเติมห้องน้ำสาธารณะจดุชม
วิวดอยผาตั้งขนาดกว้าง 1.90 
เมตร ยาว 3.00 เมตร จำนวน 2
ห้อง ชาย-หญิง ตามแบบท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลปอ กำหนดพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย 

164,500 จุดชมวิว
ดอยผาตั้ง 

กองช่าง             

 
 
 
 



    
 

๒๖ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
                แบบ ผด.02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ต่อเติมหอประชุมประจำ
หมู่บ้านร่มโพธิ์เงิน ม. 
11 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุง
หอประชุมประจำหมู่บ้านบ้านรม่
โพธิ์เงินหมู่ที่ 11 ปริมาณงานดังน้ี 
ปรับปรุงหอประชุมขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร
(พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 96.00 
ตารางเมตร) ตามแบบท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลปอกำหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย 

350,000 บ้านร่มโพธ์ิ
เงิน หมู่ที่ 
11 

กองช่าง             

4 ก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู้
พื้นที่การเกษตรบ้านห้วย
กุ๊ก ม.20 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่
เกษตรบ้านห้วยกุ๊ก หมู่ที่ 20 
ปริมาณงานดังน้ี ขนาดยาว
194.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 582.00 ตารางเมตร) 
ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอกำหนด พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์จำนวน 1 ป้าย 

397,800 บ้านห้วยกุ๊ก 
หมู่ที่ 20 

กองช่าง             

 
 
 
 



    
 

๒๗ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
                แบบ ผด.02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่
หมู่บ้านห้วยปอ ม.17 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้านห้วยปอ
หมู่ท่ี 17ปริมาณงานดังน้ี ขนาดยาว 
194.00 เมตรกว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร(หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
582.00 ตารางเมตร )ตามแบบท่ี อบต.
ปอกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 ป้าย 

397,800 บ้านห้วยปอ 
หมู่ที่ 17 

กองช่าง             

6 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านร่มฟ้า
หลวง ม.12 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
ร่มฟ้าหลวง หมู่ท่ี 12 ปริมาณงานดังนี้ 
ขนาดยาว 154.00 เมตร กว้าง 3.00 
เมตรหนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 462.00 ตารางเมตร)ตามแบบ
ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลปอ กำหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย 

349,600 บ้านร่มฟ้า
หลวง หมู่ที่ 

12 

กองช่าง             

7 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านปอกลาง 
ม.5 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้าน
ปอกลาง หมู่ท่ี 5ปริมาณงานดังน้ี ขนาด
กว้าง 146.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
584.00 ตารางเมตร)ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1
ป้าย 

379,400 บ้านปอ
กลาง หมู่ที่ 

5 

กองช่าง             



    
 

๒๘ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
                แบบ ผด.02 

ที ่         โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 ก่อสร ้างรางระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝาปิดภายใน
ตำบลปอ บ ้านปางปอ 
ม.1 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อม
ฝาปิดภายในพื้นที่ตำบลปอ บ้าน
ปางปอ หมู่ที ่1 ปริมาณงานดังน้ี
ภายในกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 
160.00 เมตรตามแบบท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลปอกำหนดพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย 

487,300 บ้านปางปอ 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

9 ก่อสร ้างรางระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝาปิดภายใน
ตำบลปอ บ้านดอน(เจดีย์
ทอง)ม.3 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อม
ฝาปิดภายใน พ้ืนท่ีตำบลปอบ้าน
ดอน(เจดีย์ทอง)หมู่ที่สามปรมิาณ
งานดังน้ีขนาดภายใน กว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 170 0.00 เมตร ตาม
แบบท่ี อบต.ปอกำหนดพร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์จำนวน 1 ป้าย 

498,500 บ้านดอน
(เจดีย์ทอง)

หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

10 ก่อสร ้างรางระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝาปิดภายใน
ตำบลปอ บ้านปอกลาง 
ม.5 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปดิภายในพ้ืนท่ีตำบลปอ
บ้านปอกลาง หมู่ที ่5 ปรมิาณงาน 

218,200 บ้านปอ
กลาง หมู่ที่ 

5 

กองช่าง             

  
 



    
 

๒๙ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
                แบบ ผด.02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                  -ต่อ- 
ดังนี ้ขนาดภายในกว้าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร  หนา 0.10 
เมตร จำนวน 2 จุด จดุที ่1 ยาว 
59.00 เมตร จุดที่ 2ยาว 27.00 
เมตร รวมความยาว 86.00 เมตร
ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอกำหนด พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์จำนวน 1 ป้าย 

               

11 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝาปิดภายใน
ตำบลปอ บ้านรม่ฟ้าผา
หม่น ม.15 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อม
ฝาปิดในพื้นที่ตำบลปอ บ้านร่มฟ้า
ผาหม่น หมู่ที่ 15 ปริมาณงานดังนี้
ขนาดภายในกว้าง 0.40 เมตร ลกึ 
0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
จำนวน 4 จุด จุดที่ 1 ยาว 32.00 
เมตรจุดที่ 2 ยาว 28.00 เมตร จดุ
ที ่3 ยาว 50.00 เมตร จุดที ่4 
ยาว 17.00 เมตร รวมความยาว 
127.00 เมตร ตามแบบท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลปอกำหนดพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย 

450,000 บ้านห้วยกุ๊ก 
หมู่ที่ 20 

กองช่าง             

   
 



    
 

๓๐ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
                แบบ ผด.02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรในพ้ืนท่ีตำบล
ปอ บ้านปางหัด ม.2 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนน
เข้าสู่พื้นท่ีเกษตร หมู่ท่ี 2 บ้านปางหัด 
ปริมาณงานดังน้ี ปรับปรุงถนนตาม
แนวร่องล้อรถ 
จุดท่ี 1 ขนาดยาว 80.00 เมตรหนา 
0.15 เมตร กว้าง 1.00 เมตรจำนวน 
2 ข้าง (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 160 
ตารางเมตร)  
จุดท่ี 2 ขนาดยาว 200.00 เมตรหนา 
0.15 เมตรกว้าง 1.00 เมตรจำนวน 
2 ข้าง (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร) 
 จุดท่ี3 ขนาดยาว 87.00 เมตรหนา 
0.15 เมตร กว้าง 1.00 เมตรจำนวน 
2 ข้าง (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
174.00 ตารางเมตร) 
จุดท่ี 4 ขนาดยาว 52.00 เมตรหนา 
0.15 เมตร กว้าง 1.00 เมตรจำนวน 
2 ข้าง (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
104.00 ตารางเมตร) ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 
ป้าย 
 

568,900 บ้านปางหัด 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

  



    
 

๓๑ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
                แบบ ผด.02 

ที ่       โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรในพ้ืนท่ีตำบล
ปอ บ้านปางปอ ม.1 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนน
เข้าสู่พ้ืนที่เกษตรบ้านปางปอยหมู่ที่หนึ่ง
ปริมาณงานดังนีป้รับปรุงถนนตามแนว
ร่องล้อรถ  
จุดที่ 1  ขนาดยาว 30.00 เมตรหนา 
0.15 เมตรกว้าง 1.00 เมตรจำนวน 2 
ข้างหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตาราง
เมตร 
จุดที่ 2 ขนาดยาว 86.00 เมตรหนา 
0.15 เมตรกว้าง 1.00 เมตรจำนวน 2 
ข้างหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 172.00 
ตารางเมตร 
จุดที่ 3 ขนาดยาว 120.00 เมตรหนา 
0.15 เมตรกว้าง 1.00 เมตรจำนวน 2 
ข้างหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 240.00 
ตารางเมตร 
จุดที่ 4 ขนาดยาว 55.00 เมตรหนา 
0.15 เมตรกว้าง 1.00 เมตรจำนวน 2 
ข้างหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 110.00 
ตารางเมตร 
จุดที่ 5 ขนาดยาว 10.00 เมตรหนา 
0.15 เมตรกว้าง 1.00 เมตรจำนวน 2
ข้าง (หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 20.00 
ตารางเมตร)ตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปอกำหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย 

448,700 บ้านปางปอ 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             



    
 

๓๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
                แบบ ผด.02 

ที ่       โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรในพื้นที่ตำบล
ปอ บ้านฟ้าไทยงาม ม.
13 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุง
ถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร บ้านฟ้า
ไทยงาม หมู่ 13 ดังนี ้
จุดที่ 1 ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาดยาว 73.00 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 219.00 
ตารางเมตร) 
จุดที่ 2 ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาดยาว 72.00 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 
ตารางเมตร)  
ไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ ตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปอ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย  

349,500 บ้านฟ้าไทย
งาม หมู่ที่ 

13 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



    
 

๓๓ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
                แบบ ผด.02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรในพ้ืนท่ีตำบล
ปอ บ้านสันติพัฒนา ม.
19 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุง
ถนนเข้าสู่พื้นท่ีเกษตรหมู่ที่ 19 
บ้านสันติพัฒนา ปรมิาณดังนี้
ปรับปรุงถนนตามแนวร่องล้อรถ  
จุดที่ 1 ขนาดยาว 180.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.00 เมตร
จำนวน 2 ข้างหรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 360.00 ตารางเมตร  
จุดที่ 2 ความยาว 110.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.00 เมตร
จำนวน 2 ข้างหรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 220.00 ตารางเมตร 
จุดที่ 3 ขนาดยาว 20.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.00 เมตร
จำนวน 2 ข้าง (หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า40.00 ตารางเมตร) 
จุดที ่4 ขนาดยาว 54.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.00 เมตร
จำนวน 2ข้าง (หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 108.00 ตารางเมตร) ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 ป้าย 

549,000 บ้านสันติ
พัฒนา หมู่ที่ 

19 

กองช่าง             



    
 

๓๔ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
                แบบ ผด.02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 ปรับปรุงพื้นที่เตรียมการ
ก่อสร้างสำนักงาน อบต.
ปอ แห่งใหม่ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุง
พื้นที่เตรียมการก่อสร้างสำนักงาน 
อบต.ปอ แห่งใหม ่

500,000 บ้านปางหัด 
ม. 2 

กองช่าง             

17 ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ใน
ฌาปนกิจสถาน ม.10 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์ในฌาปนกิจ
สถานบ้านอยู่สุข หมู่ที่ 10 ปริมาณ
งานดังน้ี ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร
(พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 80.00 
ตารางเมตร) ก่อสร้างอาคารห้องนำ้
ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ยาว 3.10 
เมตร (พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 
6.20 ตารางเมตร) ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 ป้าย 

450,000 บ้านห้วยกุ๊ก 
หมู่ที่ 20 

กองช่าง             

18 ต่อเติมหอประชุมประจำ
หมู่บ้านศิลาแดง ม.16 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุง
หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านศลิา
แดง หมู่ที่ 16 ปริมาณงานดังน้ี
ปรับปรุงหอประชุม ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร
พื้นที่อาคาร 96.00 ตารางเมตร 
 

450,000 บ้านศิลา
แดง หมู่ที่ 

16 

กองช่าง             



    
 

๓๕ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
                แบบ ผด.02 

ที ่       โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                 -ต่อ- 
ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร ยาว 3.10 เมตร(พื้นที่
อาคารไม่น้อยกว่า 6.20 ตาราง
เมตร) ตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปอ กำหนด พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์จำนวน 1 ป้าย 

               

19 ปรับปรุงลานกีฬาประจำ
หมู่บ้านศิลาแดง ม.16 

ตั้งรายงานใหม่/เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงลานกีฬาประจำ
หมู่บ้านศิลาแดง หมู่ที่ 16 ตาม
แบบท่ี อบต.ปอ กำหนด 

46,000 บ้านศิลา
แดง หมู่ที่ 

16 

กองช่าง             

20 ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรในพ้ืนท่ีตำบล
ปอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุง
ถนนเข้าสู่พื้นท่ีเกษตรใน พ้ืนท่ีตำบล
ปอ ปริมาณ ดังนี้  
1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 880.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,640.00 ตาราง
เมตร) ไม่มไีหล่ทางหรือไหล่ทาง
ปรับตามสภาพพื้นที ่ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 

2,199,200 พื้นที่ ต.ปอ กองช่าง             

 



    
 

๓๖ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                แบบ ผด.02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                   -ต่อ- 
วงเงิน 1,800,000 บาท 
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็
เข้าสู่พื้นที่เกษตรบ้านรม่ฟ้าทองหมู่
ที่ 18 กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 
171.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร
(หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 513.00 
ตารางเมตร) ตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลปอ พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ  จำนวน 1
ป้าย  งบประมาณ 399,200 บาท 

               

รวม 20 โครงการ 9,504,310               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

๓๗ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 (โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)  
                แบบ ผด.02 

ที ่       โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เล็กสายบ้านดอน 
หมู่ที่ 3 เชื่อม บ้าน
ห้วยปอ หมู่ที่ 17 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ดอนหมู่ท่ี 3 เชื่อม บ้านห้วยปอ หมู่ท่ี 17 
ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  
จุดท่ี 1 กว้าง 4 เมตรยาว 1,015 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
4060 ตารางเมตร) 
จุดท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร 
หนา 0.5 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
7200 ตารางเมตร) 
จุดท่ี 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 275 เมตร 
หนา 0.5 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1100 ตารางเมตร)รวมจำนวนสามช่วงมี
พื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 12,360 ตาราง
เมตร 

8,213,200 บ้านดอน 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

2 โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตำบลปอ (สาย
ชมดอกพญาเสื้อ
โคร่งและเนิน 104 
บ้านผาตั้ง) 

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีตำบลปอ 
(สายชมดอกพญาเสือโคร่งและเนิน 104 
บ้านผาต้ัง) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 600.00 
เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 2,400 ตารางเมตรพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอ 

1,793,400 พื้นที่ ต.ปอ กองช่าง             

รวม 2 โครงการ 10,006,600               



    
 

๓๘ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 (โครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จะใช้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)         
                แบบ ผด.02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เข้าสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านดอน
(เจดีย์ทอง) หมู่ที่ 3 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้า
สู่พื้นที่การเกษตรบ้านดอน(เจดีย์)
ทอง หมู่ที่ 3 จุดที่ 1ขนากยาว 
320.00 เมตรกว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า960.00ตารางเมตร) ไหล่
ทางปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 
1 ป้าย  

630,900 บ้านดอน 
(เจดีย์ทอง)

หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

2 โครงการขุดลอกคูน้ำ 
ร่องน้ำหรือท่อระบาย
และคูคลองในพื้นที่
ตำบลปอ 

1.งานขุดลอกลำห้วยคุ ขนาด
ปากกว้าง 9.00เมตร ท้องกว้าง 5.00
เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 250.00 
เมตร หรือมีปริมาณงานดินขุดไม่น้อย
กว่า 2,324.00ลูกบาศก์เมตร 
2.งานดินถมคันทางขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตรฐานกว้าง 6.00 
เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 60.00 
เมตร เป็นไปตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลปอ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย  

103,600 พื้นที่ ต.ปอ กองช่าง             

รวม 2 โครงการ 734,500               



    
 

๓๙ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 (โครงการทีข่ออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)     
                แบบ ผด.02 

ที ่       โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านผาตั้ง ม.
14 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ
ประปาบ้านผาตั้ง ดังนี ้
1.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
โดยวางท่อพีวีซี ระยะทาง 3,200 
เมตร 
2.เจาะบ่อบาดล ขนาด 4 เมตร 
เฉลี่ยความลึก 43-100เมตร หรอื
มีปริมาณน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 3.00 
ลบ.ม.ต่อช่ัวโมง จำนวน 1 บ่อ 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 
ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลปอกำหนด เป็นโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)ยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14 ให้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค
และบรโิภค (เป็นโครงการตามมติ
ประชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านผาตั้ง 
หมู่ที่ 14) 

600,100 บ้านผาตั้ง
หมู่ที่ 14 

กองช่าง             



    
 

๔๐ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
                แบบ ผด.02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมรางระบายน้ำ
และฝาปิดเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมรางระบายน้ำและฝาปดิ
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า บ้านร่ม
ฟ้าทองหมู่ที่ 18 มีปรมิาณงานดังนี้ 
ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดภายใน
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร
หนา 0.10 เมตร  
จุดที ่1 ยาว 11.00 เมตร 
จุดที่ 2 ยาว 7.00 เมตร 
จุดที่ 3ยาว 10.00 เมตร 
รวมความยาวรางระบายน้ำ 28.00 
เมตร ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปอ กำหนด 

89,700 พื้นที่ ต.ปอ กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์และต่อ
เติมศาลาหลังเก่าประจำ
หมู่บ้านหนองเตา ม.4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์และต่อเตมิศาลาหลงั
เก่าประจำหมู่บ้าน ดังนี ้ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ
จำนวน 1 ป้าย ตามแบบท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลปอกำหนด 
 

461,600 บ้านหนอง
เตา หมู่ 14 

กองช่าง             

 



    
 

๔๑ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
                แบบ ผด.02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการขุดบ่อน้ำตื้น
สาธารณะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุบ่อน้ำตื้น
สาธารณะในพ้ืนท่ีตำบลปอ โดย
สถานท่ีขุดบ่อต้องเป็นที่สาธารณะ
ของหมู่บ้านเท่านั้น เพื่อเป็นบ่อน้ำ
สำหรับให้ประชาชนใช้น้ำไดร้่วมกนั 
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน ตามแบบท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลปอกำหนด  

200,000 พื้นที่ ต.ปอ กองช่าง             

5 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ
ในพื้นที่ตำบลปอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงบอ่ขยะในพ้ืนที่
ตำบลปอ ตามแบบท่ีองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลปอ  

1,000,000 พื้นที่ ต.ปอ กองช่าง             

รวม 5 โครงการ 2,351,400               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

๔๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.1 แผนงานการศึกษา  
                แบบ ผด. 02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

1 โครงการมอบเกียรติบัตร
นักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ และ
บรรลตุามวตัถุประสงค์ของโครงการฯ 
 

10,000 พื้นที่ ต.ปอ กอง
การศึกษาฯ 

            

2 
 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก
ตำบลปอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็กตำบลปอ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครผูู้ดูแลเด็กในการ
สอน การจัดสำสื่อต่างๆ 
 

120,000 พื้นที่ ต.ปอ กอง
การศึกษาฯ 

 

            

3 โครงการจดักิจกรรม 
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ ซึง่เป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินโครงการฯ  
ให้บรรลตุามวตัถุประสงค์ของ
โครงการฯ 
 

100,000 พื้นที่ ต.ปอ กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามจำนวน
เด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 
จำนวน 662 คน ๆละ245 วันๆหัวละ 
21 บาท 
 

3,200,190 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
ตำบลปอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



    
 

๔๓ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

2.1 แผนงานการศึกษา  
                แบบ ผด. 02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้ 
1,057,400 บาท เพื่อจดัซื้อสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุการศึกษาและ
เครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็ก 

1.2 ค่าหนังสือเรยีน ตั้งไว้ 65,600 เพื่อ
จัดซื้อหนังสือเรียนแก่เด็กปฐมวัย  
 (อายุ 3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด 16 แห่ง 

1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 65,600 
บาท  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรยีนแก่
เด็กปฐมวัย (3-5 ปี ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด 16 แห่ง จำนวน 
328 คนๆละ 200 บาท/ปี) 

ค่าเครื่องแบบ ตั้งไว้ 98,400 บาท เพื่อ
จัดซื้อค่าเครื่องแบบแก่เด็กปฐมวยั (อายุ 
3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสงักัด 
จำนวน 328ตนๆละ 300 บาท/ปี 

1,428,040 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
ตำบลปอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6 วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเริม (นม) สำหรับ
เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็ก ป.1-6 
1.ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล
และเด็ก ป.1-6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จำนวน 9 แห่ง 
2. ค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 16 แห่ง  

5,999,973 โรงเรียน 
สพฐ และ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ต.

ปอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



    
 

๔๔ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

2.1   แผนงานการศึกษา  
                แบบ ผด. 02 

ที ่    โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

  7 อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. จำนวน 9 แห่ง เพื ่อสนับสนุน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 
สำหรับเด็กนักเรียนชั ้นอนุบาล และ 
ป.1-6 

9,781,800 โรงเรียน 
สพฐ.ใน
ตำบลปอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 7 โครงการ 20,640,003               
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

๔๕ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

             2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                แบบ ผด. 02 

ที ่       โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกีฬาปอสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นในการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลปอ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถทางกีฬาและเป็น
กิจกรรมต้านยาเสพตดิของเยาวชน 
ประชาชนตำบลปอ 

310,000 พื้นที่ ต. ปอ กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการเด็กและเยาวชน
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการ
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการเพื่อ
ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนใน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ กอง
การศึกษาฯ 

 

            

3 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆซึ่งเป็นคา่ใช้จ่าย
อันจำเป็นในการดำเนินการ เช่น ค่าที่พัก 
ค่าเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

30,000 พื้นที่ ต. ปอ กอง
การศึกษาฯ 

 

            

4 โครงการส่งเสริมกีฬาและ
การออกกำลังกายสำหรับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบล
ปอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซื้อวัสดุกีฬา 
สนับสนุนแก่หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี  เพื่อ
ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริม
สุขภาพ และเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

100,000 พื้นที่ ต. ปอ กอง
การศึกษาฯ 

 

            

5 โครงการส่งเสริมทักษะ
อาชีพให้กับเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆอันจำเป็นในการ
ดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ 

20,000               



    
 

๔๖ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                แบบ ผด. 02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตา่งๆ อันจำเป็นในการ
ดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีความรู้ ความสามารถ สร้างภูมิคุ้มกนัคนเอง 

20,000 พื้นที่ ต. ปอ กอง
การศึกษาฯ 

 

            

7 อุดหนุนโรงเรียนปาง
หัดสหศาสตร ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนนิ
โครงการกีฬาเด็กและเยาวชนอำเภอ
ตำบลปอ 

60,000 โรงเรียน
ปางหัด
ศาสตร ์

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

8 อุดหนุนโรงเรียนตำรวจ
ตะเวนชายแดนชนัตถ์          
ปิยะอุย 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

15,000 โรงเรียน 
ตชด.ชนัตถ์

ปิยะอุย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

9 อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตร
วิทยา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

20,000 โรงเรียนไตร
มิตรวิทยา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

10 อุดหนุนโรงเรียนบรรพต
วิทยา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

20,000 โรงเรียน
บรรพต
วิทยา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

11 อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านทรายทอง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

20,000 โรงเรียน
บ้านทราย

ทอง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

12 อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านผาแล 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

15,000 โรงเรียน
บ้านผาแล 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 



    
 

๔๗ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                แบบ ผด. 02 

ที ่         โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านหนองเตา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

15,000 โรงเรียน
บ้านหนอง

เตา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

14 อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านห้วยค ุ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
 
 

20,000 โรงเรียน
บ้านห้วยค ุ

กอง
การศึกษาฯ 

            

15 อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านห้วยหาน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพตดิ 

20,000 โรงเรียน
บ้านห้วย

หาน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

16 อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพตดิ 

20,000 โรงเรียนปอ
วิทยา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

17 อุดหนุนโรงเรียน 
ปางหัดสหศาสตร ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพตดิ 

20,000 โรงเรียน
ปางหัดสห

ศาสตร ์

กอง
การศึกษาฯ 

            

18 อุดหนุนศูนย์การเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านฟ้าไทยงาม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพตดิ 

15,000 ศูนย์การ
เรียน ตชด.
ฟ้าไทยงาม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

19 โครงการจดังานประเพณี
แห่เทียนจำพรรษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆอันจำเป็นในการ
ดำเนินการให้บรรลุคามวตัถุประสงค์ของ
โครงการ 

13,000 พื้นที่ ต. ปอ กอง
การศึกษาฯ 

            

 



    
 

๔๘ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                แบบ ผด. 02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 โครงการจดันิทรรศการ
งานพ่อขุนเม็งราย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อันจำเป็นในการ
ดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

100,000 พื้นที่ ต. ปอ กอง
การศึกษาฯ 

 

            

21 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ
ตำบลปอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อันจำเป็นในการ
ดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ เพื่อฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีรด
น้ำดำหัวผูสู้งอาย ุ
 

50,000 พื้นที่ ต. ปอ กอง
การศึกษาฯ 

 

            

22 โครงการสนับสนุนจดังาน
ส้มโอของดี อำเภอเวียง
แก่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อันจำเป็นเพื่อให้
บรรลตุามวตัถุประสงค์โครงการสง่เสริม
การท่องเที่ยวงานส้มโอ ของดีอำเภอเวียง
แก่น 

50,000 พื้นที่ ต. ปอ 
 

กอง
การศึกษาฯ 

            

23 โครงการสืบสานประเพณี
ปีใหม่กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อันจำเป็นในการ
ดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการสืบสานประเพณีปีใหมลู่กข่าง 
(กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า)  

60,000 พื้นที่ ต.ปอ กอง
การศึกษาฯ 

 

            

24 โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทลื้อ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อันจำเป็นในการ
ดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ 

100,000 พื้นที่ ต.ปอ กอง
การศึกษาฯ 

 

            

25 โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อันจำเป็นในการ
ดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมปีใหมช่น
เผ่าม้ง 

150,000 พื้นที่ ต.ปอ กอง
การศึกษาฯ 

 

            



    
 

๔๙ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

           2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                แบบ ผด. 02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมปี
ใหม่ชนเผ่า 
อิ้วเมี่ยน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อันจำเป็นในการ
ดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า 
อิ้วเมี่ยน (เย้า) 

100,000 พื้นที่ ต.ปอ กอง
การศึกษาฯ 

 

            

27 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อันจำเป็นในการ
ดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ 
 

15,000 พื้นที่ ต.ปอ กอง
การศึกษาฯ 

 

            

28 อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอเวียง
แก่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการจัด
งานราชพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษางานสำคญัของสถาบันฯ 
และงานส่งเสรมิประเพณีวัฒนธรรม
ต่างๆ 
  

30,000 อำเภอเวียง
แก่น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

29 อุดหนุนศูนย์การศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
อ.เวียงแก่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ
กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายโรงเรียน
ผู้สูงอายุอำเภอเวียงแก่น 
 

15,000 อำเภอเวียง
แก่น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

30 อุดหนุนสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระ
ธาตุดอยตุง 
 

5,000 พระธาตุ
ดอยตุง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

รวม 30 โครงการ 1,448,000               
 



    
 

๕๐ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความปลอดภัย 
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
                แบบ ผด. 02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุดหนุนก่ิงกาชาดอำเภอ
เวียงแก่น 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการงาน
สงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ราษฎร 

30,000 สำนักงานกิ่ง
กาชาด 

สำนักปลดั             

2 
 

โครงการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภยัหนาว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจดัซื้อเครื่องกัน
หนาว 

120,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

3 โครงการบริการเชิงรุก
เคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกบริการ
จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ เบี้ยผู้พิการแก่ผู้มี
สิทธิไดร้ับในพ้ืนท่ี 20 หมูบ่้านของตำบล
ปอ 

400 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

4 โครงการรับลงทะเบยีนผูม้ี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ประชาสมัพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการแก่ประชาชนใน
พื้นที่ 20 หมู่บ้านของตำบลปอ 

6,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

5 โครงการส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ 

15,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

รวม 5 โครงการ 171,400               

 

 

 

 



    
 

๕๑ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
                แบบ ผด. 02 

ที ่       โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในเทศกาลสำคัญ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัตั้งจุดอำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ (ช่วง 7 วันอันตราย) 

40,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

2 
 

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิตำบลปอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ 
โดยจดัอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีตำบลปอ 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ฝึกอบรม ทบทวน สมาชิก อปพร. ตำบล
ปอเพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ ใน
การปฏิบัติงาน 

50,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

4 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องจราจร  
การขับขี่ปลอดภัย  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ 
โดยใช้การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎ
จราจร การขับขี่ปลอดภัย ให้แก่
ประชาชน 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

5 โครงการฝึกอบรมการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการป้องกันระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ 
โดยจดัอบรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน 
ประชาชนท่ัวไปรวมถึงเจา้หน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สมาชิก อปพร. 

30,000 อบต.ปอ สำนักปลดั             

6 โครงการเฝ้าระวังไฟป่า
และหมอกควัน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ โดย
การจัดชุดปฏบิัติการ ลาดตระเวน ดับไฟป่า  

50,000 อบต.ปอ สำนักปลดั             

รวม 6 โครงการ 210,000               



    
 

๕๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานเกษตร  
                แบบ ผด. 02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัทำแนวกันไฟ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัทำแนวกันไฟ 
โดยในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม  
ของทุกปี 

200,000 อบต.ปอ สำนักปลดั             

2 
 

โครงการจดัทำฝายชะลอ
น้ำตามแนวพระราชดำร ิ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
จัดทำฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ 
โดยจดัทำฝายชะลอน้ำ หรือฝายชะลอ
ความชุ่มชื้น 

200,000 อบต.ปอ สำนักปลดั             

3 โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติในวันสำคญั
ต่างๆ  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันสำคญัต่างๆ  

10,000 อบต.ปอ สำนักปลดั             

4 โครงการเสรมิสร้าง
จิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
เสรมิสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20,000 อบต.ปอ สำนักปลดั             

รวม 4 โครงการ 430,000               

 

 

 

 

 



    
 

๕๓ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ 
 5.1 แผนงานเกษตร 
                 แบบ ผด. 02 

ที ่       โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเดจ็ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมาร ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมาร ี

9,500 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

2 โครงการส่งเสริมให้ความรู้
ด้านการปลูกพืชเกษตร
อินทรัย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมความรู้ด้านการปลูกพืชเกษตร
อินทรีย์ โดยอบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยน
ความรู้ ดูงานสังเกตการณ ์

10,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

รวม 2 โครงการ 19,500               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    
 

๕๔ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

5.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
                 แบบ ผด. 02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพกลุ่มสตร ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนิน
โครงการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ 
โครงการในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ 

15,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพผู้พิการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนิน
โครงการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ 
โครงการ 

15,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

3 
 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผูสู้งอายุ 

15,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรตีำบลปอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนิน
โครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

15,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

5 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามพระราชดำริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนิน
โครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

15,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

รวม 5 โครงการ 75,000               

 
 

 
 
 



    
 

๕๕ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
                แบบ ผด. 02 

ที ่       โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า 
ซึ่งบริการ 

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้าย
ประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยว,ป้ายบอก
เส้นทางท่องเที่ยว,เอกสารแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยว,จัดซุ้ม
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ 

150,000 พื้นที่ อำเภอ
เวียงแก่น 

สำนักปลดั             

2 โครงการเทีย่วดอยผาตั้ง 
ชมทะเลหมอก  
ดอกซากุระบาน สืบสาน
วัฒนธรรมชนเผา่ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนิน
โครงการเทีย่วดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอก 
ดอกซากุระบาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า 

100,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั 
 

            

3 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครนำเที่ยว
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อันจำเป็นในการ
ดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

10,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั 
 

            

4 โครงการพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
ในเขตตำบลปอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อันจำเป็นในการ
ดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขอ
โครงการฯ  

200,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อันจำเป็นในการ
ดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขอ
โครงการฯ 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั 
 

            

รวม 5 โครงการ 480,000               

 

 



    
 

๕๖ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
 6.1 แผนงานสาธารณสุข 
                 แบบ ผด. 02 

ที ่       โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการคดัแยกขยะ 
ในชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธีตามหลัก 3Rs  

30,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

2 
 

โครงการพ่นหมอกควัน
ป้องกันและกำจัดยุง
แมลงวันและพาหะนำโรค
โดยแมลง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ 
เพื่อระงับและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคมิให้กระจายในชุมชน 

60,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

3 โครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
สำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 

60,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

4 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคและอบรมให้ความรู้
โรคตดิต่อ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
อบรมให้ความรู้หรือจดักิจกรรมการ
รณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความ
เข้าใจให้ป้องกันตนเองและบุคคลใน
ครัวเรือน จากโรคตดิต่อ 

15,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

5 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์และโรคตดิต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
เพื่อเป็นการเสรมิสร้างความรู้ในการ
ป้องกันตนเองจากโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 

15,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

6 โครงการสำรวจแหล่ง 
กำเนิดมลพิษสำหรับ
กิจการที่เป็นอันตราย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
สำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับกิจการท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นท่ีตำบลปอ 

10,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             



    
 

๕๗ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

6.1 แผนงานสาธารณสุข 
                 แบบ ผด. 02 

ที ่       โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) หรือเครือข่ายอาสาสมัครอืน่ 

15,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

8 
 

โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 

20,000 หมูที่ 1 สำนักปลดั             

9 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 

20,000 หมูที่ 10 สำนักปลดั             

10 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 

20,000 หมูที่ 11 สำนักปลดั             

11 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 

20,000 หมูที่ 12 สำนักปลดั             

12 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 

20,000 หมูที่ 13 สำนักปลดั             

13 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 

20,000 หมู่ที่ 14 สำนักปลดั             

 
 



    
 

๕๘ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

6.1 แผนงานสาธารณสุข 
                 แบบ ผด. 02 

ที ่       โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 

20,000 หมู่ที่ 15 สำนักปลดั             

15 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 

20,000 หมู่ที่ 16 สำนักปลดั             

16 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 

20,000 หมู่ที่ 17 สำนักปลดั             

17 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 18 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 

20,000 หมู่ที่ 18 สำนักปลดั             

18 
 

โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 19 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 

20,000 หมู่ที่ 19 สำนักปลดั             

19 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 

20,000 หมู่ที่ 2 สำนักปลดั             

20 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 20 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 

20,000 หมู่ที่ 20 สำนักปลดั             

 
 



    
 

๕๙ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

6.1 แผนงานสาธารณสุข 
                 แบบ ผด. 02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 

20,000 หมู่ที่ 3 สำนักปลดั             

22 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 

20,000 หมู่ที่ 4 สำนักปลดั             

23 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 

20,000 หมู่ที่ 5 สำนักปลดั             

24 
 

โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 

20,000 หมู่ที่ 6 สำนักปลดั             

25 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 

20,000 หมู่ที่ 7 สำนักปลดั             

26 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 

20,000 หมู่ที่ 8 สำนักปลดั             

27 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 

20,000 หมู่ที่ 9 สำนักปลดั             

รวม 27 โครงการ 605,000               

 



    
 

๖๐ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แบบ  ผด.02 
ที ่         โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ปอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การจัดบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร การประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ภารกจิ ผลการ
ดำเนินงาน ให้แก่ประชาชนได้รับ
ทราบ 
 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

2 โครงการจดัเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเพื่อ
กำหนดแนวทางพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัเวทีรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน 
หน่วยรัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
ในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา ความ
ต้องการ 
 

30,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

3 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนตำบลปอ ท่ีไดร้ับ
ความเดือดร้อน มีฐานะยากไร้ 
ด้อยโอกาส 
 

50,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

 
 
 



    
 

๖๑ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แบบ  ผด.02 

ที ่       โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 4 โครงการเตรยีมงานรับเสดจ็
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการเตรยีมงานรับเสดจ็สมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จในเขตพื้นท่ีตำบล
ปอ ตลอดจนอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนท่ีมารับเสด็จ 
 

50,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

5 โครงการประกวดคำขวัญ
ต่อต้านการทุจริต 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการโครงการประกวดคำ
ขวัญต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้าง
จิตสำนึกด้านจรยิธรรมและ
คุณธรรมให้เด็กและเยาวชน 

15,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั 
 
 

            

6 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรา้งองค์กรแห่ง
การเรยีนรู ้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ เพื่อพัฒนาและสร้าง
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้

120,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

7 โครงการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการฯเพื่อเสริมสร้างให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีกฎ 
จิตสำนึก  

20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

 



    
 

๖๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แบบ  ผด.02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพสู่องค์กรสมรรถนะ
สูง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
สู่องค์กรสมรรถนะสูง 

100,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

9 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด  

150,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

10 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังาน, 
จัดนิทรรศการวันท้องถิ่นไทย  
เพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัตคิวาม
เป็นมาของท้องถิ่นไทย 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั    
 
 

         

11 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน
องค์การบริการส่วนตำบล
ปอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการจดัอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนเป็นคนดี  มีคณุธรรม 
จริยธรรม 

15,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

12 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
พนักงานจ้างท้องถิ่น พนักงานจ้าง  

20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

13 โครงการอบรมและสมัมนา
เชิงปฏิบัติการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
ฝึกอบรม ประชุมปฏิบตัิการ 
สัมมนาทางวิชาการ 

50,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

 



    
 

๖๓ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แบบ  ผด.02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 อุดหนุนเทศบาลตำบล 
หล่ายงาว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
อำเภอเวียงแก่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ที่จำเป็นในการบริหารงานสถานที่
กลาง 

30,000 เทศบาล
ตำบล 

หล่ายงาว 

สำนักปลดั             

15 โครงการสนับสนุนสถาบัน
ศึกษาเพื่อวิจัย สำรวจความ
พึงพอใจของประชาชน
ตำบลปอ 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้ง
สถาบันการศึกษา เพื่อจดัทำการ
สำรวจวิจยัประเมินผลความพึง
พอใจด้านการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอแก่
ประชาชน 

15,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

16 โครงการจดัเก็บข้อมลู
พื้นฐานเพื่อพัฒนาตำบลปอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการจดัเก็บข้อมลูพื้นฐาน  
เพื่อการพัฒนาตำบลปอ เพื่อให้มี
ข้อมูลสภาพทั่วไปของตำบลปอ
ครบถ้วนทุกหมู่บ้านเป็นปจัจุบัน 

20,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

17 โครงการประชุมประชาคม
เพื่อรับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการจดัประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ประชาคมท้องถิ่นระดับ
ตำบล เพื่อรับทราบปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนในระดับ
หมู่บ้าน ระดับตำบล  
 

30,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั    
 
 

         



    
 

๖๔ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 
 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แบบ  ผด.02 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อให้มีความรู้แก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำ
ชุมชน 

10,000 พื้นที่ ต.ปอ สำนักปลดั             

19 โครงการบริการรับชำระ
ภาษีเคลื่อนที่ประจำป ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ดำเนินโครงการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ออก
ให้บริการเชิงรุกในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 1-
20  

10,000 พื้นที่ ต.ปอ กองคลัง             

รวม 19 โครงการ 775,000               



    
 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ  
 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(ผด.02/1) 
 

 



    
 

๖๕ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 
แบบ ผด 02/1 

ที ่         โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1 เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน

ส่วนตำบล จำนวน 3 ตัว 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอีส้ำหรับ
พนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนัก
ปลัด สำหรับนักพัฒนาชุมชน,นิติ
กร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

9,000 อบต.ปอ สำนักปลดั             

2 โต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วน 
ตำบล  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะทำงาน
สำหรับพนักงานส่วนตำบล 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน   
 

6,000 อบต.ปอ สำนักปลดั             

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์
3 เครื่องพิมพ์ Multifunction  

แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง 
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง 
 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์ Multifunction  
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง 
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ใน
งานพัฒนาชุมชน 

15,000 อบต.ปอ สำนักปลดั         
 
 
 
 
 
 
 

    



    
 

๖๖ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 

แบบ ผด 02/1 

ที ่         โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    ครุภัณฑ์อื่น 
4 ครุภัณฑ์อื่น 

 
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภณัฑ์อื่นที่ไม่
สามารถจัดเข้าประเภทครภุัณฑ์ใน
กลุ่มตัวอย่างตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ีมท.
0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 แต่มคีวาม
ความจำเป็นต้องจัดซื้อมาใช้ใน
ภารกิจตามอำนาจหนา้ที่เพื่อให้
บรรลเุป้าหมาย 

50,000 อบต.ปอ สำนักปลดั             

รวม 4 รายการ 80,000               
2.งานบริหารงานคลัง  
    ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1 ตู้เหล็ก 2 บาน 

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็ก แบบ 
2 บาน จำนวน 7 ใบๆละ5,700
บาท เป็นเงิน 39,900 บาท 

39,900 อบต.ปอ กองคลัง             

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์
2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 

ขาวดำ 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ราคา 
2,600 บาท จำนวน 2 เครื่อง 
สำหรับใช้ในงานกองคลัง   

5,200 อบต.ปอ กองคลัง             

3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุต๊ 
จำนวน 1 เครื่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ต จำนวน 1 
เครื่อง สำหรับใช้ในงานกองคลัง 

22,000 อบต.ปอ กองคลัง             

 



    
 

๖๗ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 

แบบ ผด 02/1 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์
4 เครื่องสำรองไฟฟ้า 

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ราคา 
5,700 บาท จำนวน 3 เครื่อง 
สำหรับใช้ในงานกองคลัง 

17,100 อบต.ปอ กองคลัง             

5 จอแสดงภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อจอแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว ราคา 
3,200 บาท จำนวน 2 เครื่อง 
สำหรับใช้งานในกองคลัง 

17,200  อบต.ปอ กองคลัง             

รวม 5 รายการ 101,400               
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

๖๘ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 

แบบ ผด 02/1 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
   ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1 เครื่องปรับอากาศ แบบติด 

ผนัง  
 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ทดแทนเครื่องเดมิชำรุด (ได้มาเมือ่ 
พ.ศ.2551) จำนวน 1เครื่อง 
ขนาด 12,000 บีทียู (พื้นที่ 12 
ตารางเมจร ) ราคาตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ 2565 
 

18,500 อบต.ปอ กองการศึกษา ฯ             

2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
 

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2บาน 
จำนวน 3 ตู้ เพื่อจัดเกบ็เอกสาร
ฎีกาและเอกสารประกอบของศูนย์
เด็กเล็กท้ัง 16 แห่ง 
 

17,100 อบต.ปอ กองการศึกษา ฯ             

3 โต๊ะทำงาน เพื่อจัดซื้อโตะ๊ทำงาน รองรับ
พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้า
พนักงานการเงินและบญัชี จำนวน 
1 อัตรา ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 
150 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 
60 เซนติเมตรสูงไม่น้อยกว่า 70 
เซนติเมตร และมรีางเลื่อนสำหรับ
วางแป้นพิมพ์ จำนวน 1 ตัว 
 

5,000 อบต.ปอ กองการศึกษา ฯ             

 
       



    
 

๖๙ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 

แบบ ผด 02/1 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
เพื่อรองรับพนักงานส่วนตำบล 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญช ี

22,000 อบต.ปอ กองการศึกษา ฯ             

5 เครื่องแสกนเนอร์ 
 
 

เพื่อจัดซื้อเครื่องแสนกเนอร์
สำหรับเก็บเอกสารของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จำนวน 1 เครื่อง 

17,000 อบต.ปอ กองการศึกษา ฯ             

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
6 โต๊ะรับประทานอาหารพร้อม

เก้าอี ้
 

เพื่อจัดซื้อโตะ๊รับประทานอาหาร
พร้อมเก้าอี้  สำหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ศพด.บา้น
เจดีย์ทอง จำนวน 3 ชุดและ 
ศพด.บ้านปอกลาง จำนวน 4 ชุด 

35,000 อบต.ปอ กองการศึกษา ฯ             

7 พัดลมตดิผนัง 
 

เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 
16 น้ิว จำนวน4 ตัว พร้อมตดิตั้ง 
สำหรับติดอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปอกลาง 

21,000 อบต.ปอ กองการศึกษา ฯ             

 
 
 

 



    
 

๗๐ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 

แบบ ผด 02/1 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
   ครุภัณฑ์สำนักงาน 
8 คอมพิวเตอร์  

All In One แบบท่ี 1 
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับสำนักงาน All In One 
แบบท่ี 1 สำหรบัศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านอยูสุ่ข จัดซื้อทดแทน
ของเดิมที่ชำระไม่สามารซ่อมได ้

17,000 อบต.ปอ กองการศึกษา ฯ             

รวม 8 รายการ 152,600               
4.แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1 เก้าอี้สำนักงาน 

 
เพื่อเป็นค่าจัดเก้าอี้สำนักงาน 
จำนวน 4 ตัว รองรับพนักงาน
สังกัดกองช่าง ดังนี้ 1.นายช่าง
โยธา จำนวน 2 อัตรา 2.ผู้ช่วย
นายช่างยา 2 อัตรา  

11,000 อบต.ปอ กองช่าง             

2 ตู้เหล็ก 2 บาน แบบมือจับปิด 
 

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน แบบมือ
จับปิด ประตูมือจับบิดภายในมี
แผ่นชั้นประดบั 3 แผ่น แบ่งเป็น 
4 ช้ัน จำนวน 3 ชุด 

19,500 อบต.ปอ กองช่าง             

3 ตู้เล็กบานเลื่อนกระจกสลับ 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก เลื่อนสลบัตู้เก็บเอกสาร
บานเลื่อนกระจก 3 ช้ัน ใช้สำหรับ
จัดเรยีงแฟ้มงาน   

4,500 อบต.ปอ กองช่าง             

 
 



    
 

๗๑ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 

แบบ ผด 02/1 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   ครุภัณฑ์สำนักงาน 
4 โต๊ะทำงาน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 

จำนวน 4 ตัว รองรับพนักงานกอง
ช่าง ตำแหน่ง นายช่างโยธา 
จำนวน 2 อัตรา และผู้ช่วยนาย
ช่างโยธา 2 อัตรา คณุลักษณะ
ทั่วไปเป็นโตะ๊ทำงานพร้อมลิ้นชัก 
2 ช้ัน สำหรับจดัเก็บอุปกรณ์
สำนักงาน 

22,000 อบต.ปอ กองช่าง             

ครุภัณฑ์สำรวจ 
5 ช ุดทดสอบด ิน ช ุดทดสอบ

คอนกรีต สลัมเทสปูน 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดทกสอบ ความ
ข้นเหลวของคอนกรีต สลัมเทสปูน 
ช ุ ด ท ด ส อ บ ด ิ น  ช ุ ด ท ด ส อบ
คอนกรีต ชุดทดสอบปูน คุณภาพ
ของดิน คุณภาพคอนกรีต จำนวน 
1 ชุด  

6,000 อบต.ปอ กองช่าง             

6 ตลับเทปวัดที่ ยาว 100 เมตร 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตลับเทปวัดระยะ 
เนื้อเทปโลหะ ยาว 100 เมตร เทป
วัดระยะสายโลหะแบบม้วนเปลือย 
หมุนได้ลื ่นและมีประสิทธิภาพที่
เชื ่อถือได้ วัดระยะไกลที ่แม่นยำ 
จำนวน 1 ช้ิน 

6,000 อบต.ปอ กองช่าง             

 
 
 



    
 

๗๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 

แบบ ผด 02/1 

ที ่         โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินกา

ร 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ครุภัณฑ์สำรวจ 
7 ตลับเทปวัดที่ ยาว 50 เมตร 

 
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตลับเทปวัดระยะ 
เนื้อเทปโลหะ ยาว 50 เมตร เทป
วัดระยะสายโลหะแบบม้วนเปลือย 
หมุนไดล้ื่นและมีประสิทธิภาพที่
เชื่อถือได้ วัดระยะไกลที่แม่นยำ 
จำนวน 1 ช้ิน 

4,500 อบต.ปอ กองช่าง             

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์
8 เครื่องคอมพิวเตอร ์ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล
แบบท่ี 2 จำนวน 4 เครื่อง 
รองรับพนักงานกองช่าง ตำแหน่ง 
นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา 
และผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 
อัตรา 

120,000 อบต.ปอ กองช่าง             

9 เครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 
Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาท ี

10,000 อบต.ปอ กองช่าง             

  รวม 9 รายการ 203,500               
รวมทั้งหมด  26 รายการ 537,500                

 
 
 
 



    
 

๗๓ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
แบบ ผด 02/1 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์
1 จ ัดซ ื ้อเคร ื ่องคอมพิวเตอร์

สำหรับประมวลผล แบบท่ี 2  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ำหรับประมวลผล
แบบท่ี 2 จำนวน 3 เครื่อง (โดย
ใช้เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 
 
 

90,000 อบต.ปอ สำนักปลดั             

  ครุภัณฑ์ สำนักงาน 
2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ

ติดผนัง ขนาด 24000BTU  
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter)ขนาด 
24000BTU จำนวน 1 เครื่อง 
(กำหนดตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม 2564) 
 
 
 

37,900 อบต.ปอ สำนักปลดั             

  



    
 

๗๔ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 

แบบ ผด 02/1 

ที ่       โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงานบริหารงานคลัง 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์
3 จ ัดซ ื ้อเคร ื ่องคอมพิวเตอร์

สำหรับประมวลผล แบบท่ี 2  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
สำหรับประมวลผลแบบท่ี 2 
จำนวน 1 เครื่อง (โดยใช้เกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

30,000 อบต.ปอ กองคลัง             

ครุภัณฑ์ สำนักงาน 
4 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ

แยกส่วน ติดผนัง ขนาด 
12,000 BTU  

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
แบบติดผนัง ขนาด 
12000BTU จำนวน 1 เครื่อง 
(กำหนดตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
สำนักงบประมาณ ธันวาคม 
2564) 

18,500 อบต.ปอ กองคลัง             

แผนงานเคหะและชมุชน 
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
5 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ  
เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)
แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 
(กำหนดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ 
ธันวาคม 2564) 

1,000,000 อบต.ปอ กองช่าง             



    
 

๗๕ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 

 
แบบ ผด 02/1 

ที ่        โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงานเคหะและชมุชน 
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
6 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 

120 ซีซี  
เพื ่อเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 120 ซ ีซ ี  จำนวน 1 คัน
(กำหนดตามบัญชีราคามาตรฐาน
คร ุ ภ ัณฑ ์  ส ำน ั ก งบประมาณ 
ธันวาคม 2564) 

51,400 อบต.ปอ กองช่าง             

ครุภัณฑ์อื่นๆ 
7 จัดซื้อเครื่องเจาะคอริ่งเครื่อง

เจาะปูน  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอริ่ง 
เครื ่องเจาะปูน จำนวน 1 เครื ่อง 
( จ ั ดหาท ั ่ ว ไปและสำรวจจาก
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานคร ุภ ัณฑ ์สำนัก
งบประมาณ ธันวาคม 2564) 

50,000 อบต.ปอ กองช่าง             

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ 
  ครุภัณฑ์การเกษตร 
8 จัดซื ้อรถฟาร์มแทรกเตอร์

ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ระบบ
เครื่องยนต์ดีเซล  

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
ระบบเครื่องยนต์ดเีซล จำนวน 1 
คัน 

1,200,000 อบต.ปอ กองช่าง             

 
 
 
 



    
 

๗๖ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบรหิารส่วนตำบลปอ 
 

แบบ ผด 02/1 

ที ่         โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงานการศึกษา 
  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
9 จัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศ

แบบแยกส่วน แบบติดผนัง 
ขนาด 12,000 BTU  

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
แบบติดผนัง ขนาด 12000BTU 
จำนวน 1 เครื่อง (กำหนดตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑร์าคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ สำนัก
งบประมาณ ธันวาคม 2564) 

18,500 อบต.ปอ กองการศึกษาฯ             

รวม 9 รายการ 2,496,300               
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