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วิสยัทศัน ์ (Vision) 

"แดนทองดา้นการท่องเท่ียว วฒันธรรมยัง่ยืน 

รกัษส่ิ์งแวดลอ้ม เศรษฐกิจดี ชมุชนมีสว่นรว่ม ประชาชนมีสขุ" 

ยทุธศาสตร ์
๑.    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นระบบโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
               การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ต้องให้มีความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของ

ประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวคนท างานหรือการอ่ืนใดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่

ส าคัญ เช่น ถนนปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นเป็นต้น 

๒.    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศึกษาศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
        การศึกษา 
            ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน ดังนั้น

องค์การบริหารส่วนต าบลปอ จึงให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในพ้ืนที่กระตุ้นให้ลูกหลานได้สนใจศึกษาเล่าเรียนภาษาต่างๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
         ศาสนา 
             อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น เช่น อาจมี

การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อันมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ชาว

คริสต์เตียนและชาวจีนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น                                                   

        วัฒนธรรม 

        ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการ

เวียงจันทน์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่าง

ในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้ามตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้ามการใช้มือ

ซ้ายในการส่งของหรือน าบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพ เป็นต้น 

  
  

  

กรอบยทุธศาสตรพ์ฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอ  
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๓.     ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม คณุภาพชีวิต และความปลอดภยั 
                ปัญหาปัจจุบันจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีคนจนผู้ด้อยโอกาสจ านวนมากขึ้น ปัญหา

การแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติ(ลูกจ้างชาวลาว)ที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชน

ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมาก จากชนชั้นนั้นที่มีปัญหา คนจะท าผิด

กฎหมายมากข้ึน เนื่องจากไม่รู้กฎหมายและให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคม และความสงบเรียบร้อย

มากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกันดังนั้นการมีการฝุาฝืนกฎหมาย

จากชาวต่างชาติประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมายอีกทั้งอาจเกิดปัญหาอาชญากรรม            

ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงามต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 

  
๔.       ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
              การบุกรุกพ้ืนที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทางที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดขึ้นจากคน

ไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการในการขายที่ดินให้กับนายทุน

ต่างชาติ แล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดปุาใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีในทุนเข้ามาท าร้าย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ

อ่ืนๆมลพิษจากของเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

  

๕.     ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสง่เสรมิเศรษฐกจิอาชีพและรายได ้
              องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็น จุดชมวิวดอยผา

ตั้ง ภูชี้ฟูา ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน รวมทั้งร่วมบูรณาการการท างานกับชาวบ้านรีสอร์ท  ที่พักในพื้นที่เพ่ือพัฒนาไปสู่ความ

ยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนและพัฒนา

ไปสู่ความยั่งยืนต่อไป 

  

๖.     ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ 
              ปัญหาด้านสุขภาพท่ีส าคัญคงนี้ไม่พ้นโรคติดต่อ ที่ส าคัญไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์ ไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า 

ไข้หวัดนก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทยการค้า

มนุษย์การท่องเที่ยว และความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนการให้ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
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๗.     ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถ่ิน 
              ด้านการเมืองในระดับชาติอาจมีความขัดแย้งในการเมืองระดับรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่

เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้

ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาตอนุมัติต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน เป็นต้น   เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การ

เสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าเป็นต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการ

เป็นชาวต่างชาติ 
  

๘.    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิบรหิารการจดัการป่าชมุชนและท่ีดินท ากนิ 

       การบุกรุกพ้ืนที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทย คือ การ

เพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ และมีการขยายพื้นที่ให้กับนายทุนต่างชาติแล้ว ไม่มี

ที่ท ากินจึงต้องไปเปิดปุาไม่บุกรุกเขตปุาสงวนแห่งชาติ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีในทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม เช่นการตัดต้นไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืน อาจท าให้เกิดปัญหา

สิ่งแวดล้อมตามมา 
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สว่นท่ี ๒ 
นโยบายของนายก  

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอ 
           วันจันทร์ ท่ี 10 มกราคม 2565 นายนรเศรษฐ์  กมลาสน์กมุท นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ แถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริการส่วนต าบลปอ หลังจากท่ีได้รับการเลือกตั้งด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ และได้รับรองจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 58/5 และเพื่อให้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ด าเนินไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้อง และยั่งยืนขอแถลงนโยบายการพัฒนารวม 8 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-20 

 โครงการสนับสนุนให้มีบ่อขยะประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-20 

 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู้พื้นที่การเกษตรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 โครงการปรับปรุงก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 โครงการก่อสร้างปรับปรุงน้ าประปาเพ่ืออุปโภค-บริโภค 

 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 

 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม รางระบายน้ า ถังเก็บน้ าให้กับหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน 

 โครงการสนับสนุนให้มีการจัดซื้อ รถไถ รถกู้ชีพ รถขนขยะ ประจ าต าบล 

 

 โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ต าบลปอ 

 โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รัฐพิธี ราชพิธี 

 โครงการจัดงานปีใหม่ชนเผ่าและอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่าทุกชนเผ่า 

 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

 โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจ าปี 

 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 

 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนในพื้นท่ีต าบลปอ 

 โครงการจัดกีฬาปอคัพ 

 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาต้านยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลปอ 

 โครงการออกให้บริการหน่วยเคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการทุกหมู่บ้าน 

 โครงการสนับสนุนดูแลสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน อปพร. อสม. 

ต ารวจบ้านในพื้นที่ต าบลปอ 

 

 

 โครงการจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่พนักงานส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างาน2 

 โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรท้องถิ่น 

 โครงการบริการส่งผู้ปุวยที่ได้รับอุบัติเหตุและผู้ปุวยยากไร้ส่งต่อโรงพยาบาล 
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 โครงการสนับสนุนการปลูกปุา เพ่ิมพ้ืนที่ให้ปุาต้นน้ า บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 โครงการอุดหนุนอุปกรณ์ดับไฟปุา ให้กับหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลปอ 

 โครงการจัดท าฝายชะลอน้ า,โครงการจัดท าแนวปูองกันไฟปุา 

 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท าปูายปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องน้ าลานจอดรถ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

ต าบลปอ 

 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งในพื้นที่ต าบลปอ 

 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ 

 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรกรรม ในชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดรายจ่าย 

 

 โครงการส่งเสริมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน 

 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่ต าบลปอ 

 โครงการปูองกันและก าจัดยุง แมลงวัน พาหะน าโรค 

 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 โครงการปูองกันโรคอุบัติใหม่ โรคโควิด 19 

 สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปอ 

 

 

 โครงการส่งเสริมจัดซื้ออุปกรณ์ GPS และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดท าแนวเขตปุาชุมชน และท่ีท ากินให้กับชุมชน 

 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ โดรน ในการส ารวจปุาทั้งในเวลาปกติและเกิดไฟปุาเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วและลดความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงาน 

 

 เตรียมการก่อสร้างอาคารส านักงาน อบต.แห่งใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวก

ในการให้บริการแก่ประชาชน 

 ส่งเสริมการจัดอัตราก าลังพนักงาน , เจ้าหน้าที่ เพ่ือรองรับภารกิจการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน 

 ส่งเสริมการพัฒนาโดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการบริการพ่ี

น้องประชาชน เช่น เพ่ิมช่องทางสื่อสาร,ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารงาน,แอปพลิเคชั่น อบต.ปอ ฯลฯ 



สว่นท่ี ๓  
ผลการปฏิบติังานตามนโยบาย 



นโยบายท่ี ๑ ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านดอน หมู่ที่ 3  485,000 

2 โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตั้ง (106) 177,252.93 

3 โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา หมู่ที ่19 185,443.78 

4 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรตามแนวร่องล้อรถ บ้านร่มโพธิ์เงิน  หมู่ที่ 

11 

389,593.54 

5 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนทีก่ารเกษตรตามแนวร่องล้อรถ บ้านฟูาไทยงาม หมู่ที่ 

13 

333,701.78 

6 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวบ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ที่ 11  350,900 

 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้ึนภูชี้ฟูา บ้านร่มฟูาทอง หมู่ที่ 18   207,000 
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านปอกลาง  หมู่ที่ 5 277,494.60 
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านดอน หมู่ที่ 3  373,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกุ๊ก หมู่ที่ 20 เชื่อมห้วยปอ หมู่ที่ 

17  

3,294,400 

11 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปอกลาง หมู่ที่ 5 104,133.02 
12 โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน บ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9 503,000 
13 โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กแหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟูา บ้านร่มฟูาทอง 

หมู่ที่ 18 

477,600 

14 โครงการก่อสร้างห้องน้ าครูและห้องน้ านักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ หมู่ที่ 8 358,440.45 
15 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรแนวร่องล้อรถ บ้านร่มฟูาหลวง หมูที่ 12 350,600 
16 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรแนวร่องล้อรถ บ้านร่มฟูาหลวง หมู่ที่ 12 382,826.94 

17  โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ต าบลปอ ณ บ้านปอกลาง หมู่ที่ 5 100,990 
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านปางหัด หมู่ที่ 2 420,000 
19 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ าประปา (แบบหยอดเหรียญ) เพ่ืออุปโภค-บริโภค บ้าน

ปางหัด หมู่ที่ 2 

448,000 

20 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรตามแนวร่องล้อรถ บ้านสันติพัฒนา 

หมู่ที่ 19 

505,000 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้าน

ปางหัด หมูที่ ๒  

78,700 

รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  
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1 

นโยบายท่ี ๑ ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้น ล าห้วยปอ หมู่ที่ 3 1,388,000 

23 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรตามแนวร่องล้อรถ บ้านอยู่สุข หมู่ที่ 10 435,092.24 

24 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวตามแนวร่องล้อรถ บ้านร่มโพธิ์เงิน ม.11 342,000 

25 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรตามแนวร่องล้อรถ บ้านฟูาไทยงาม หมู่ท่ี 

13 

399,000 

26 โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ในปุาสุสานบ้านทรายทอง หมู่ที่ 7 205,000 

27 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าล าห้วยปอ บ้านดอน หมู่ที่ 3  548,171 

 รายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  
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โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล กภายในหม ู่บา้นบา้นดอน หม ู่ท่ี ๓ ต าบล

ปอ อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย 

ก่อนด าเนินการ 
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โครงการซ่อมแซมอาคารศนูยพ์ฒันาเด กเล กบา้นผาตัง้(๑o๖) ต าบลปอ อ าเภอ

เวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย  

ก่อนด าเนินการ 
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โครงการซ่อมแซมอาคารศนูยพ์ฒันาเด กเล กบา้นสนัติพฒันา ม.๑๙ ต าบลปอ  

อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย 

ก่อนด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการแลว้เสร จ 

 

 

 

 

 

 



1 24 
 รายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน 

ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  
.......................................................................................................................................................................................................................ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 

โครงการปรบัปรงุถนนเขา้ส ูพ้ื่นท่ีการเกษตรตามแนวรอ่งลอ้รถ บา้นรม่โพธิ เงิน  

ม.๑๑ ต าบลปอ  อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย  

ก่อนด าเนินการ 
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งาม หม ูท่ี่ ๑๓ ต าบลปอ  อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย 

ก่อนด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการแลว้เสร จ 
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หม ู่ท่ี ๑๓ ต าบลปอ อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย 
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โครงการปรบัปรงุถนนเขา้ส ูแ่หลท่่องเม่ียวบา้นรม่โพธิ เงิน หม ูท่ี่ ๑๑  ต าบลปอ 

อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย 

ก่อนด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการแลว้เสร จ 

 

 

 

 

 

โครงการปรบัปรงุถนนเขา้ส ูแ่หลง่ท่องเท่ียวบา้นรม่โพธิ เงิน หม ู่ท่ี ๑๑ ต าบลปอ 

อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย 
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โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล ก สายทางขึ้นภช้ีูฟ้า บา้นรม่ฟ้าทอง หม ู่ท่ี ๑๘  

ต าบลปอ อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย 

ก่อนด าเนินการ 

ขณะด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร จ 
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โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล กภายในหม ู่บา้น บา้นปอกลาง หม ู่ท่ี ๕  

ต าบลปอ อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย 

ก่อนด าเนินการ 

ขณะด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร จ 
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โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล กภายในหม ู่บา้น บา้นดอน หม ู่ท่ี ๓  

ต าบลปอ อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย 

ก่อนด าเนินการ 

ขณะด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร จ 
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โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล กสายบา้นหว้ยก ุก๊ หม ู่ท่ี ๒o เช่ือม บา้น

หว้ยปอ หม ู่ท่ี ๑๗  ต าบลปอ อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย 

ก่อนด าเนินการ 

ขณะด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร จ 
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โครงการปรบัปรงุถนนเขา้ส ูพ้ื้นท่ีการเกษตร บา้นปอกลาง หม ู่ท่ี  ต าบลปอ 

อ าเภอเวียงแกน่  จงัหวดัเชียงราย 

ก่อนด าเนินการ 

ขณะด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร จ 
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โครงการกอ่สรา้งลานกฬีาประจ าหม ู่บา้น บา้นหว้ยหาน หม ู่ท่ี ๙ ต าบลปอ 

อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย 

ก่อนด าเนินการ 

ขณะด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร จ 
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โครงการกอ่สรา้งลานจอดรถคอนกรตีเสรมิเหล กแหลง่ท่องเท่ียวภช้ีูฟ้า บา้นรม่ฟ้า

ทอง หม ู่ท่ี ๑๘ ต าบลปอ อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย 

ก่อนด าเนินการ 

ขณะด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร จ 
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โครงการกอ่สรา้งหอ้งน ้าครแูละหอ้งน ้านกัเรยีนศนูยพ์ฒันาเด กเล ก บา้นหว้ยค ุหม ู่ท่ี ๘ 

 ต าบลปอ อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย 

ก่อนด าเนินการ 

ขณะด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร จ 
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โครงการปรบัปรงุถนนเขา้ส ูพ้ื่นท่ีการเกษตรตามแนวรอ่งลอ้รถ บา้นรม่ฟ้าหลวง 

หม ู่ท่ี ๑๒ ต าบลปอ อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย (งบ ๓๕o,๖oo บาท) 

ก่อนด าเนินการ 

ขณะด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร จ 
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โครงการปรบัปรงุถนนเขา้ส ูพ้ื่นท่ีการเกษตรตามแนวรอ่งลอ้รถ บา้นรม่ฟ้าหลวง หม ู่ท่ี ๑๒ 

ต าบลปอ อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย (งบประมาณ ๓๘๒,๘๒๖.๙๔ บาท) 

ก่อนด าเนินการ 
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โครงการปรบัปรงุถนนเขา้ส ูพ้ื่นท่ีการเกษตรในพ้ืนท่ีต าบลปอ ณ บา้นปอกลาง หม ู่ท่ี ๕ 

ต าบลปอ อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย 

ก่อนด าเนินการ 

ขณะด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร จ 
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  ต าบลปอ  อ าเภอเวียงแกน่   จงัหวดัเชียงราย 

ก่อนด าเนินการ 

ขณะด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร จ 
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โครงการกอ่สรา้งระบบกรองน ้าประปา(แบบหยอดเหรยีญ)เพ่ืออปุโภค-บรโิภค  

บา้นปางหดั หม ู่ท่ี  ๒ ต าบลปอ  อ าเภอเวียงแกน่    จงัหวดัเชียงราย  

ก่อนด าเนินการ 

ขณะด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร จ 
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โครงการปรบัปรงุถนนเขา้ส ูพ้ื่นท่ีการเกษตรตามแนวรอ่งลอ้รถ บา้นสนัติพฒันา หม ู่ท่ี  

๑๙  ต าบลปอ  อ าเภอเวียงแกน่    จงัหวดัเชียงราย  

ก่อนด าเนินการ 

ขณะด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร จ 
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โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหล กพรอ้มฝาปิดภายในหม ู่บา้น  

บา้นปางหดั  หม ู่ท่ี ๒ ต าบลปอ อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย 

ก่อนด าเนินการ 

ขณะด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร จ 
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โครงการ ปรบัปรงุซ่อมแซมฝายน ้าลน้ ล าหว้ยปอ หม ู่ท่ี ๓ บา้นดอน ต าบลปอ  

 อ าเภอเวียงกน่  จงัหวดัเชียงราย 

ก่อนด าเนินการ 

ขณะด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร จ 
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โครงการ ปรบัปรงุถนนเขา้ส ูพ้ื่นท่ีการเกษตรตามแนวรอ่งลอ้รถ บา้นอย ูส่ขุ หม ู่ท่ี ๑o  

ต าบลปอ  อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย 

ก่อนด าเนินการ 

ขณะด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร จ 
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โครงการปรบัปรงุถนนเขา้ส ูแ่หลง่ท่องเท่ียวตามแนวรอ่งลอ้รถ บา้นรม่โพธิ เงิน  

หม ู่ ๑๑ ต าบลปอ  อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย  

ก่อนด าเนินการ 

ขณะด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร จ 

 รายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน 
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โครงการ ปรบัปรงุถนนเขา้ส ูพ้ื่นท่ีการเกษตรตามแนวรอ่งลอ้รถ  บา้นฟ้าไทยงาม 

หม ู่ท่ี ๑๓ ต าบลปอ อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย 

ก่อนด าเนินการ 

ขณะด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร จ 

45 
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โครงการปรบัปรงุศาลาอเนกประสงคใ์นป่าสสุานบา้นทรายทอง หม ู่ท่ี ๗             

ต าบลปอ อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย  

ก่อนด าเนินการ 

ขณะด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร จ 
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1 

โครงการกอ่สรา้งฝายชะลอน ้าล าหว้ยปอ บา้นดอน หม ู่ท่ี  ๓  ต าบลปอ  อ าเภอ               

เวียงแกน่    จงัหวดัเชียงราย 

ก่อนด าเนินการ 

ขณะด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร จ 

47 
รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงาน 
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นโยบายท่ี ๒ การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 1,365,130 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 2,999,535 

3 ค่าอาหารเสริม (นม) 5,873,915 

4 อุดหนุนให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 9,835,200 

5 โครงการกีฬาปอสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 216,550 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 20,000 

7 โครงการจัดนิทรรศการงานพ่อขุนเม็งราย 14,000 

8 โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า 50,000 

9 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงแก่น 30,000 

10 อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เวียงแก่น 15,000 

11 อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 5,000 

12 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเวียงแก่น 12,000 

13 โครงการส่งเสริมการกีฬาและการออกก าลังการส าหรับประชาชนในพื้นท่ี

ต าบลปอ 

100,000 

โครงการสง่เสรมิเด กและเยาวชนภายใตก้จิกรรมเด กและเยาวชนรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม  



รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  
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โครงการกฬีาปอสมัพนัธต์า้นยาเสพติด  

โครงการจดันิทรรศการงานพ่อขนุเม งราย 



1 

โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรมปีใหม่ชนเผา่อาขา่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

ณ บา้นอย ูส่ขุ หม ู่ท่ี ๑o  ต.ปอ  อ.เวียงแกน่  จ.เชียงราย  

 รายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  
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       องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอ ด าเนินโครงการสง่เสรมิกฬีาและการออกก าลงักาย

ส าหรบัประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลปอ โดยสนบัสนนุอปุกรณก์ฬีาเพ่ือออกก าลงักายใน

หม ู่บา้น  จ านวน ๒o หม ู่บา้น 

      องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอ ปรบัปรงุระบบสายไฟฟ้าและอปุกรณไ์ฟฟ้าในศนูย์

พฒันาเด กเล กบา้นหว้ยหาน หม ู่ ๙  

รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงาน 
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1 

         องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอ สนบัสนนุงบประมาณ โครงการกฬีาสีสมัพนัธต์า้น             

ยาเสพติด ใหก้บัโรงเรยีน สงักดั สพฐ. ในพ้ืนท่ีต าบลปอ 

 รายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน 
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3 

          องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอ สง่มอบนมถัว่เหลืองใหก้บัศนูยพ์ฒันาเด กเล ก เพ่ือ

แจกใหก้บัเด กใน ศพด. คนละ ๑ กลอ่ง ตามโครงการป้องกนัภาวะทางโภชนาการเด กใน

ศนูยพ์ฒันาเด กเล ก งบประมาณกองทนุหลกัประกนั 

รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  
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1 

นโยบายท่ี ๓ การพฒันาดา้นสงัคมคณุภาพชีวิตและความ

ปลอดภยั 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
1 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอเวียงแก่น 40,000 
2 โครงการรับลงทะเทียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 6,000 
3 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลส าคัญ 20,000 
4 โครงการฝึกอบรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลปอ  20,000 
5 โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 46,500 
6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องจราจรการขับขี่ปลอดภัย 20,000 
7 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการปูองกันระงับอัคคีภัย  13,750 
8 โครงการเฝูาระวังไฟปุาและหมอกควัน 22,100 

 

โครงการออกใหบ้รกิารหน่วยเคลื่อนท่ีจ่ายเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุผ ูพิ้การ ทกุหม ู่บา้น 

 รายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  
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โครงการป้องกนัและลดอบุติัเหตใุนเทศกาลส าคญั 

  

  

  

  

  

  

โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดต าบลปอ 

           

          

รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงาน 
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โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) 

 รายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน 
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โครงการฝึกอบรมใหค้วามร ูเ้รือ่งจราจรการขบัข่ีปลอดภยั 
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โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการป้องกนัระงบัอคัคีภยั 
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โครงการเฝ้าระวงัไฟป่าและหมอกควนั 

รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงาน 
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นโยบายท่ี ๔ การพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอ้ม  

ที่ โครงการ  งบประมาณ 
1 โครงการจัดท าแนวกันไฟ 200,000 

2 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 20,000 

โครงการจดัท าแนวกนัไฟ 



รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565............................................................................................................................................................................................................................................ 
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โครงการสนบัสนนุการปลกูป่า เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าตน้น ้า บ ารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอ้ม 
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นโยบายท่ี ๕ การพฒันาดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกิจอาชีพ

และรายได ้

ที่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้พิการ 12,210 

2 โครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลปอ 50,000 

3 โครงการสนับสนุนจัดงานส้มโอของดี อ าเภอเวียงแก่น 150,000 

4 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,000 

5 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในเขตต าบลปอ 26,400 

โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิทกัษะอาชีพผ ูพิ้การ 



รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงาน 
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       กจิกรรมอ ุย้สอนหลานคนสามวยั (กจิกรรมสอนเตน้ร าวงยอ้นยคุและเตน้บาสโลบ 

คนสามวยั) ตามโครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพผ ูส้งูอายตุ าบลปอ  
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       กจิกรรมงานสม้โอและของดีอ าเภอเวียงแกน่ ประจ าปี ๒๕๖๕ ตามโครงการสนบัสนนุ

จดังานสม้โอของดี อ าเภอเวียงแกน่ 



รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงาน 
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โครงการพฒันาปรบัปรงุภมิูทศันแ์หลง่ท่องเท่ียวในเขตต าบลปอ 
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นโยบายท่ี ๖ การพฒันาดา้นสง่เสรมิสขุภาพ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 27,000 

2 โครงการพ่นหมอกควันปูองกันและก าจัดยุงแมลงวันและพาหะน าโรคโดยแมลง 60,000 

3 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 60,000 

4 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 15,000 

5 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 9,000 

6 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 9,850 

7 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 9,800 

8 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 8,200 

9 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 8,600 

10 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 20,000 

11 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 20,000 

12 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 20,000 

13 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 20,000 

14 โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 20,000 

โครงการคดัแยกขยะชมุชน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 



รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงาน 
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      โครงการพ่นหมอกควนัป้องกนัและก าจดัยงุแมลงวนัและพาหะน าโรคแมลง ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ ในเขตพ้ืนท่ีต าบลปอ ๒o หม ู่บา้น 



 รายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  

.......................................................................................................................................................................................................................ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 
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โครงการอาสาสมคัรทอ้งถ่ินรกัษโ์ลก (อถล.)  

โครงการสง่เสรมิการบรกิารสาธารณสขุ บา้นปางปอ  หม ู่ ๑ 



รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565............................................................................................................................................................................................................................................ 

1 68 

โครงการสง่เสรมิการบรกิารสาธารณสขุ บา้นปางหดั หม ู่ ๒ 

โครงการสง่เสรมิการบรกิารสาธารณสขุ บา้นดอน หม ู่ ๓ 

โครงการสง่เสรมิการบรกิารสาธารณสขุ บา้นหนองเตา  หม ู่ ๔ 



 รายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  

.......................................................................................................................................................................................................................ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 
69 

โครงการสง่เสรมิการบรกิารสาธารณสขุ บา้นผาแล  หม ู่ ๖ 

โครงการสง่เสรมิการบรกิารสาธารณสขุ บา้นรม่โพธิ เงิน  หม ู่ ๑๑ 

โครงการสง่เสรมิการบรกิารสาธารณสขุ บา้นฟ้าไทยงาม  หม ู่ ๑๓ 



รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565............................................................................................................................................................................................................................................ 
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โครงการสง่เสรมิการบรกิารสาธารณสขุ บา้นศิลาแดง  หม ู่ ๑๖ 

โครงการสง่เสรมิการบรกิารสาธารณสขุ บา้นหว้ยปอ  หม ู่ ๑๗ 

โครงการสง่เสรมิการบรกิารสาธารณสขุ บา้นหว้ยก ุก๊  หม ู่ ๒o 



 รายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  

.......................................................................................................................................................................................................................ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 
71 

นโยบายท่ี ๗ การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถ่ิน  

ที่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น 725,900 

2 โครงการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

89,997 

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 220,000 

4 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ท้องถ่ินระดับอ าเภอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 

2565 

30,000 

5 โครงการเสริมสร้างค่านิยมเพ่ือปูองกันการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

8,388 

6 โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 71,650 

7 โครงการฝึกอบรมการเขียนโครงการและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2,000 

8 โครงการสนับสนุนสถาบันศึกษาเพ่ือวิจัย ส ารวจความพึงพอใจของประชาชน

ต าบลปอ 

15,000 

9 สร้างมาตรการแรงจูงใจในการช าระภาษีและประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับภาษีใน

เขต อบต.ปอ ประจ าปี พ.ศ.2565 

10,000 

โครงการเตรยีมงานรบัเสด จสมเด จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด จ

พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกมุาร ี



รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565............................................................................................................................................................................................................................................ 
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โครงการประชมุเชิงปฏิบติัการสรา้งองคก์รแห่งการเรยีนร ู ้



 รายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  

.......................................................................................................................................................................................................................ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 
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       โครงการเสรมิสรา้งค่านิยมเพ่ือป้องกนัการทจุรติคอรปัชัน่และผลประโยชนท์บั

ซอ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565............................................................................................................................................................................................................................................ 
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โครงการอบรมและสมัมนาเชิงปฏิบติัการ หลกัสตูร "สมรรถนะนัน้ส าคญัไฉน" ปี ๒๕๖๕ 

      โครงการฝึกอบรมการเขียนโครงการและการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



 รายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  

.......................................................................................................................................................................................................................ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 
3 

งานรฐัพิธี ราชพิธี 
วนัส าคญัทางศาสนา กิจกรรม 

สาธารณประโยชนแ์ละงานอ่ืนๆ  
         วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา o๘.๓o น. องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  น าโดย นายนรเศรษฐ ์

กมลาสน์กมทุ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ พรอ้มคณะบริหาร สมาชิกสภา ขา้ราชการและ

พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เข้าร่วมการจัดพิธีถวายราชสักการะเน่ืองในวัน 

“พระบาทสมเด จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชและวนัท่ีระลึกมหาจกัรี บรมราชวงศ์” ประจ าปี 

๒๕๖๕  ณ หอประชมุอ าเภอเวียงแก่น 
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          วนัท่ี ๓o พฤษภาคม ๒๕๖๕  นายก อบต.ปอ สง่มอบถงัขยะติดเช้ือ (สีแดง) ขนาด ๑๒o ลิตร เพ่ือ

จดัการขยะมลูฝอยติดเช้ืออนัเก่ียวเน่ืองจากโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙) โดยเฉพาะ 

ATK และหนา้กากอนามยัท่ีใชแ้ลว้ รวมไปถึงขยะติดเช้ืออ่ืนๆ ใหก้บัหม ู่บา้นทัง้ ๒o หม ู่บา้นในพ้ืนท่ี

ต าบลปอ และจดุใหบ้รกิารประชาขน ณ อบต.ปอ โดยมี ส.อบต เป นตวัแทนผ ูร้บัมอบ รวมทัง้สิ้น ๔ ถงั 

ดงัน้ี ๑.บา้นหว้ยปอ ๑ ถงั  ๒.บา้นรม่ฟ้าผาหม่น ๑ ถงั  ๓.บา้นผาตัง้ ๒ ถงั 

รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565............................................................................................................................................................................................................................................ 



1 77 

       วนัท่ี ๓ มิถนุายน ๒๕๖๕ นายนรเศรษฐ ์กมลาสนก์มทุ นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอ พรอ้ม

ดว้ยขา้ราชการและพนกังานคร ูรว่มกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี 

เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชมุอ าเภอเวียงแก่น  ช่วงเชา้ o๗.ooน. พิธีท าบญุตกั

บาตรถวายเป นพระราชกศุล ช่วงเย น ๑๘.oo น.พิธีถวายเครือ่งราชสกัการะและวางพานพ ุ่มและพิธี

ถวายพระพรชยัมงคล 

 รายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  

.......................................................................................................................................................................................................................ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 



          วนัท่ี ๑o มิถนุายน ๒๕๖๕ น ารถไถปรบัถนน เขา้ส ูพ้ื่นท่ีการเกษตร บา้นหว้ยปอ หม ู่ ๑๗              

ต าบลปอ  อ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย 

             วนัท่ี ๑o มิถนุายน ๒๕๖๕ งานไฟฟ้า กองช่าง ออกใหบ้รกิารซ่อมบ ารงุไฟฟ้าสอ่งสว่าง (ไฟก่ิง

สาธารณะ) บา้นหนองเตา หม ู่ ๔ 

รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565............................................................................................................................................................................................................................................ 
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 รายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  

.......................................................................................................................................................................................................................ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 
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           วนัท่ี ๑๖ มิถนุายน ๒๕๖๕ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอ ไดน้ ารถบรรทกุน ้าออกสง่น ้า บา้น

สนัติพฒันา หม ู่ ๑๙ จ านวน ๕,ooo ลิตร 

            วนัท่ี ๑๖ มิถนุายน ๒๕๖๕ ส ารวจจดุชมวิวดอยผาตัง้ เพ่ือท าการปรบัปรงุสถานท่ีท่องเท่ียว 

พรอ้มทัง้ตดัหญา้บรเิวณอาคารท่ีพกันกัท่องเท่ียว และบรเิวณรอบๆจดุชมวิวดอยผาตัง้  



80 

          วนัท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอ ถวายเทียนพรรษา จ านวน ๙ วดั และ

ส านกัสงฆ ์ เน่ืองในวนัเขา้พรรษา  

รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565............................................................................................................................................................................................................................................ 
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วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะผ ูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

พนกังานส่วนต าบล พนกังานคร ูพนกังานจา้งสงักดั อบต.ปอ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรพระบาท

สมเด จพระเจา้อย ูห่วั เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ท่ีว่าการอ าเภอเวียงแก่น ภาคเชา้ พิธี

ท าบญุตกับาตรถวายเป นพระราชกศุล ภาคเย นพิธีถวายเครื่องราชสกัการะและวางพานพ ุ่มและพิธีจดุ

เทียนชยัถวายพระพรชยัมงคล 

 รายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  

.......................................................................................................................................................................................................................ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 



รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565............................................................................................................................................................................................................................................ 
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          วนัท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายนรเศรษฐ ์กมลาสนก์มทุ นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอ 

พรอ้มดว้ยพนกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้งในสงักดั เขา้รว่มพิธีท าบญุตกับาตรถวายพระราช

กศุล เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด จพระนางเจา้สิรกิิติ  พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพนัปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชมุอ าเภอเวียงแก่น 



 รายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  

.......................................................................................................................................................................................................................ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 
83 

            วนัท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอ  น ารถบรรทกุน ้า ฉีดลา้งบา้นเรอืน

ประชาชนชาวบา้นปางหดั หม ู่ ๒ ท่ีไดร้บัความเสียหายจากอทุกภยั น ้าท่วมเขา้บา้นเรอืน เน่ืองจาก

ฝนตกหนกัตลอดทัง้คืนวนัท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ผลกระทบจาก พายโุซนรอ้น "ม ู่หลาน") 



รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565............................................................................................................................................................................................................................................ 

1 84 

       วนัท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ องคก์ารบรหิารสา่วนต าบลปอ น าเครือ่งจกัรเขา้ด าเนินการปรบัปรงุ

ถนนเขาส ูพ้ื่นท่ีการเกษตรบา้นดอน หม ู่ ๓ ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย 



 รายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน 
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  

.......................................................................................................................................................................................................................ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 
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            กองช่างไดท้ าการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าในอาคารใหแ้ก่บา้นผ ูย้ากไร ้นาย อินทร ์หม่ืนลาง 

บา้นเลขท่ี ๓๗๒ บา้นดอนหมู่ท่ี ๓ ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย 

           วนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๖๕ น าโดย นายนรเศรษฐ ์กมลาสนก์มทุ นายก อบต.ปอพรอ้มดว้ย

หวัหนา้สว่นราชการ มอบเงินช่วยเหลือดา้นการด ารงชีพใหแ้ก่ผ ูป้ระสบภยัพิบติั จากกรณีอทุกภยั

น ้าป่าจากล าหว้ยผาตัง้ไหลท่วมบา้นเรอืนราษฎร บา้นปางหดั หม ู่ ๒ (ผลกระทบจาพายโุซนรอ้น              

"ม ู่หลาน"ช่วงวนัท่ี ๑๑-๑๓ ส.ค.๖๕) 




