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ค าน า 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้จัดท าและประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้น างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 , ครั้งที่ 5  และยังมีโครงงการพัฒนาเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน โดยขอใช้
จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงต้องน ามาจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมภายใน 30 วัน 
นั้น 

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้น าโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และ
โครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน มาจัดท า
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน
โครงการและกิจกรรมเพ่ิมเติมที่ด าเนินการจริงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่องแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “4 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ 
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและ  
การประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

งานนวิเคราะห์โยบายและแผน 
       ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1 บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ซึ่งแผนการด าเนินงาน
นี้จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผลอีกด้วย 
ซึ่งเมื่อพิจารณาอีกด้านหนึ่งจะพบว่า แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา มีลักษณะเป็น
แผนด าเนินการ (Action Plan) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ จะต้องด าเนินการจัดท าหลังจากที่ได้จัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส าหรับเนื้อหาของแผนการด าเนินงานต้องเป็นการระบุถึง
โครงการทั้งเป้าหมาย งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และระยเวลาในการด าเนินการ 
นอกจากนี้ โครงการที่จะระบุลงในแผนดังกล่าว มิใช่จะเป็นเพียงโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งเท่านั้น โครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะเข้ามาด าเนินการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ก็จะต้องระบุลงในแผนการด าเนินงานดังกล่าวด้วย 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 

1.2.1 แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา 
และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น 
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

1.2.2 แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.2.3 แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่ด าเนินการ 
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการด าเนินงาน  
จะมีที่มาจาก 

1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

2) โครงการ กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถิน่ 

3) โครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

1.2.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
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การด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่อง ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.2.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงานเพิ่มเติม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ส านัก/กอง/ผ่าย ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากผู้บริหารท้องถิ่น/สภาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน 
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท า
ร่างแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม แล้วประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน
เพ่ิมเติม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทัว่กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 

1.4.1 ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบแน่ชัดว่า ในแต่ละปีงบประมาณมีโครงการหรือกิจกรรม
อะไรบ้างที่จะด าเนินการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.4.2 เป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
1.4.3 เป็นเครื่องมือส าคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้รับผิดชอบ สามารถติดตามและประเมินผล

โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนต าบลปอ   

 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
  องค์ประกอบของส่วนที่  2 ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  
และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ โดยน าเสนอดังนี้ 

2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
      แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 -2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
ทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงาน จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผล
ในภาพรวมทั้งหมดด้วย 

 การลงข้อมูลยุทศาสตร์/แผนงาน/โครงการ โดยภาพรวมทั้งหมด จะต้องคิดเป็นร้อยละ
เสมอ (100%) 

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
 2.2.1 แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมี ล าดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/ปีงบประมาณแต่ละเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

   2.2.2 แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับ
ที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 
   
  

  



๔ 
 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนต าบลปอ   
 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 30 100 13,257,280 100 กองช่าง 

รวม 30 96.77 13,257,280 99.55  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 100 60,000 100 กองการศึกษาฯ 

รวม 1 3.23 60,000 0.45  

รวมทั้งสิ้น 31 100 13,317,280 100  

 
 



๕ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

โครงการโอนตั้งรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ที ่         โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

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 อุดหนุนโครงการกีฬา
เด็กและเยาวชน
อ าเภอเวียงแก่น 
(โรงเรียนขยายโอกาส
ในพื้นที่อ าเภอเวียง
แก่นที่เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนด าเนินการ
โครงการกีฬาเด็กและเยาวชนอ าเภอ
เวียงแก่น   

60,000 โรงเรียน
ขยายโอกาส

ในพื้นที่
อ าเภอเวียง

แก่น 

กองการศึกษา             

รวม 60,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



๖ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
โครงการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

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 โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ า (ระบบประปา
ภูเขา) เพื่ออุปโภค-
บริโภค ในพื้นที่ต าบล
ปอ (ติดตั้งระบบกรอง
น้ า บ้านปางปอ หมู่ที่ 
1) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
อาคารขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 
7.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พร้อม
ระบบเครื่องกรองน้ า (แบบหยอด
เหรียญ) จ านวน 1 หลัง ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนต าบลปอก าหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
ป้าย 

450,000 บ้านปางปอ 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

2 โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ า (ระบบประปา
ภูเขา) เพื่ออุปโภค-
บริโภค ในพื้นที่ต าบล
ปอ (บ้านดอน หมู่ที่ 3) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซื้อวัสดุ
ประปา ตามแบบ ปร.4 องค์การ
บริหารส่วนต าบลปอก าหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 

573,200 บ้านดอน 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ า หมู่ 6 บ้านผาแล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถัง
เก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร 
สูง 2.40 เมตร ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลปอก าหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

424,600 บ้านผาแล  
หมู่ที่ 6 

กองงช่าง             

 
 



๗ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

 
 

 
         แบบ ผด. 02 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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 โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ า (ระบบประปา
ภูเขา) เพื่ออุปโภค-
บริโภค ในพื้นที่ต าบล
ปอ (วางท่อประปา 
บ้านปอกลาง หมู่ที่ 5) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซื้อวัสดุ
ประปา ตามแบบ ปร.4 องค์การ
บริหารส่วนต าบลปอก าหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 

573,500 บ้านปอ
กลาง  

หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด
ในพื้นที่ต าบลปอ (บ้าน
ดอน หมู่ที่ 3) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างราง 
ระบายน้ า ขนาดภายในกว้าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 93 เมตร ตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ
ก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

314,400 บ้านดอน 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

6 โครงการปรับปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตรใน
พื้นที่ต าบลปอ (บ้าน
ดอน หมู่ที่ 3) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จุดท่ี 1 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร) จุดท่ี 2 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร) 
ไม่มีไหล่ทางหรือไหล่ทางปรับตามสภาพ
พื้นท่ี ตามแบบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปอก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

186,000 บ้านดอน 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             



๘ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

 
 

แบบ ผด. 02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองเตา หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จดุที่ 1 ขนาด
ยาว 59.50 เมตร กว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 178.50 ตารางเมตร) จุดที่ 2 
ขนาดยาว 137.00 เมตร กว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 411.00 ตาราง
เมตร) ไหล่ทางปรับตามสภาพพ้ืนที่ 
ตามแบบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปอก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

450,000 บ้านหนอง
เตา 

หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านปอ
กลาง หมู่ที่ 5 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จดุที่ 1 ขนาด
ยาว 30.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพิ้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 90.00 ตารางเมตร) จดุที่ 2  
ขนาดยาว 25.00 เมตร กว้าง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพิ้นที่
ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร) จุด
ที่ 3  ขนาดยาว 53.00 เมตร กวา้ง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือ
มีพิ้นท่ีไม่น้อยกว่า 159.00 ตาราง
เมตร) จดุที่ 4 ขนาดยาว 55.00  

499,500 บ้านปอ
กลาง 

 หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

 



๙ 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

 
 

แบบ ผด. 02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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. 

  เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (หรือมีพิ้นท่ีไม่น้อยกว่า 
165.00 ตารางเมตร) จุดที่ 5 ขนาด
ยาว 43.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพิ้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 129.00 ตารางเมตร) จุดที่ 6 
ขนาดยาว 29.00 เมตร กว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพิ้นที่
ไม่น้อยกว่า 116.00 ตารางเมตร) 
ไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ ตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ป้าย                                     

               

9 โครงการปรับปรุงถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตรใน
พื้นที่ต าบลปอ (บ้านผา
แล หมู่ที่ 6) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงถนน 
จุดที่ 1 ขนาดยาว 204.00 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือมีพิ้นที่ไม่น้อยกว่า 612.00 
ตารางเมตร) ไหล่ทางปรับตามสภาพ
พื้นที่ ตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย 
 

450,000 บ้านผาแล 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             



๑๐ 

 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

แบบ ผด. 02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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. 

10 โครงการปรับปรุง
ถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตรในพ้ืนท่ี
ต าบลปอ (บ้านทราย
ทอง หมู่ที่ 7) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงถนน 
จุดที่ 1 ขนาดยาว 115.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.00 เมตร 
จ านวน 2 ข้าง  (หรือมีพ้ินท่ีไม่น้อย
กว่า 230.00 ตารางเมตร) จุดที่ 2 
ขนาดยาว 110.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร กว้าง 1.00 เมตร 
จ านวน 2 ข้าง  (หรือมีพ้ินท่ีไม่น้อย
กว่า 220.00 ตารางเมตร) จุดที่ 3 
ขนาดยาว 83.50 เมตร  หนา 0.15 
เมตร กว้าง 1.00 เมตร จ านวน 2 
ข้าง  (หรือมีพ้ินท่ีไม่น้อยกว่า 
167.00 ตารางเมตร) ไหล่ทางปรับ
ตามสภาพพื้นที่ ตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

499,000 บ้านทราย
ทอง 

หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยคุ หมู่ท่ี 8 

เพื่อป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จดุที่ 1 ขนาด
ยาว 60.00 เมตร กว้าง 3.00 หนา 
0.15 เมตร (หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 
180.00 ตารางเมตร) จุดที่ 2 ขนาด
ยาว 30.0 เมตร กว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย 

500,000 บ้านห้วยค ุ
 หมู่ที่ 8 

กองช่าง             



๑๑ 

 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

แบบ ผด. 02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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. 

  กว่า 90.00 ตารางเมตร) จดุที่ 3 
ขนาดยาว 90.00 เมตร กว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร) 
ไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ ตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

               

12 โครงการปรับปรุง
ถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตรในพ้ืนท่ี
ต าบลปอ (บ้านห้วย
หาน หมู่ท่ี 9) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงถนน 
ขนาดยาว 210.00 เมตร กว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 630.00ตาราง
เมตร) ไหล่ทางปรับตามสภาพพ้ืนท่ี 
ตามแบบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

499,800 บ้านห้วย
หาน 

 หมู่ที่ 9 

กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในพื้นที่ต าบลปอ 
(บ้านอยู่สุข หมู่ที่ 
10) 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จุดท่ี 1 ขนาดยาว 
248.00 เมตร กว้าง 1.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
248.00ตารางเมตร) จุดท่ี 2 ขนาดยาว 
75.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
225.00ตารางเมตร) จุดท่ี 3 ขนาดยาว 
25.50 เมตร กว้าง 4.00 เมตร  

450,000 บ้านอยู่สุข 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง             



๑๒ 

 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

แบบ ผด. 02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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 โครงการปรับปรุง
ถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตรในพ้ืนท่ี
ต าบลปอ (บ้านร่ม
โพธิ์เงิน หมู่ที่ 11) 

ปรับปรุงถนน จุดที่ 1 ขนาดยาว 
80.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
240.00ตารางเมตร) จดุที่ 2 ขนาด
ยาว 81.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 243.00ตารางเมตร) ไหล่ทาง
ปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

400,000 บ้านร่มโพธ์
เงิน  

หมู่ที่ 11 

กองช่าง             

15 โครงการปรับปรุง
ถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร หมู่ 12 
บ้านร่มฟ้าหลวง 

ปรับปรุงถนน จุดที ่ ขนาดยาว 
163.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กว่า 489.00ตารางเมตร) ไหล่ทาง
ปรับตามสภาพพื้นที ่ตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

400,000 บ้านร่มฟ้า
หลวง 

 หมู่ที่ 12 

กองช่าง             

 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

แบบ ผด. 02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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 โครงการปรับปรุง
ถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตรในพ้ืนท่ี
ต าบลปอ (บ้านฟ้า
ไทยงาม หมู่ที่ 13) 

ปรับปรุงถนน จุดที่ 1 ขนาดยาว 
81.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
243.00ตารางเมตร) จดุที่ 2 ขนาด
ยาว 82.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 246.00ตารางเมตร) ไหล่ทาง
ปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

399,600 บ้านฟ้าไทย
งาม  

หมู่ที่ 13 

กองช่าง             

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในพื้นที่ต าบลปอ 
(บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 
1 ขนาดยาว 40.00 เมตร กว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตาราง
เมตร) จดุที่ 2 ขนาดยาว 29.00 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
116.00 ตารางเมตร) จุดที่ 3 ขนาด
ยาว 96.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 288.00 ตารางเมตร) จุดที่ 4 
ขนาดยาว 42.00 เมตร กว้าง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนที ่

500,000 บ้านผาตั้ง 
หมู่ที่ 14 

กองช่าง             



๑๔ 

 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

แบบ ผด. 02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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. 

  ไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร) จุด
ที่ 5 ขนาดยาว 3.00 เมตร กว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร) 
ไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ ตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

               

18 โครงการปรับปรุง
ถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตรในพ้ืนท่ี
ต าบลปอ (บ้านร่มฟ้า
ผาหม่น หมู่ที่ 15) 

ปรับปรุงถนน จุดที่ 1 ขนาดยาว 
22.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
66.00 ตารางเมตร) จุดที่ 2 ขนาด
ยาว 25.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 75.00 ตารางเมตร) จดุที่ 3 
ขนาดยาว 48.00 เมตร กว้าง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร) 
จุดที่ 4 ขนาดยาว 48.00 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 144.00 
ตารางเมตร) จุดที่ 5 ขนาดยาว 
48.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  

450,000 บ้านร่มฟ้า
ผาหม่น 

 หมู่ที่ 15 

กองช่าง             



๑๕ 

 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

                 แบบ ผด. 02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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. 

  144.00 ตารางเมตร) ไหล่ทางปรับ
ตามสภาพพื้นที่ ตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

               

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในพื้นที่ต าบลปอ 
(บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 
17) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต จุดที่ 1 ขนาด
ยาว 165.00 เมตร กว้าง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร) 
จุดที่ 2 ขนาดยาว 44.00 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 
ตารางเมตร) ไหล่ทางปรับตามสภาพ
พื้นที่ ตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

448,000 บ้านห้วยปอ 
หมู่ที่ 17 

กองช่าง             

20 โครงการปรับปรุง
ถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตรในพ้ืนท่ี
ต าบลปอ (บ้านร่มฟ้า
ทอง หมู่ที่ 18) 

ปรับปรุงถนน จุดท่ี 1 ขนาดยาว 
163.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
489.00 ตารางเมตร) ไหล่ทางปรับตาม
สภาพพื้นท่ี ตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

398,600 บ้านร่มฟ้า
ทอง 

หมู่ที่ 18 

กองช่าง             



๑๖ 

 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

                 แบบ ผด. 02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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
การเกษตรในพ้ืนท่ี
ต าบลปอ (บ้านสันติ
พัฒนา หมู่ที่ 19) 

ปรับปรุงถนน จุดที่ 1 ขนาดยาว 
63.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
189.00 ตารางเมตร) จุดที่ 2 ขนาด
ยาว 50.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 150.00 ตารางเมตร) จุดที่ 3 
ขนาดยาว 98.00 เมตร กว้าง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 294.00 ตารางเมตร) 
ไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ ตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

498,400 บ้านสันตื
พัฒนา  

หมู่ที่ 19 

กองช่าง             

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยกุ๊ก หมู่ที่ 20 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต จุดที่ 1 ขนาด
ยาว 153.00 เมตร กว้าง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 459.00 ตารางเมตร) 
จุดที่ 2 ขนาดยาว 42.00 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126.00 
ตารางเมตร) พร้อมวางท่อ 0.60 
เมตร จ านวน 3 จุด จ านวน 16 ท่อน 
ตามแบบท่ีก าหนด ไหล่ทางปรับตาม 

450,000 บ้านห้วยกุ๊ก 
หมู่ที่ 20 

กองช่าง             



๑๗ 

 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

                 แบบ ผด. 02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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. 

23 โครงการก่อสร้างโรง
เตาเผาขยะมูลฝอย
ภายในพื้นที่ต าบลปอ 
(บ้านปอกลาง หมู่ที่ 
5) 

ก่อสร้างโรงเตาเผาขยะมูลฝอย ตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ
ก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

238,800 บ้านปอ
กลาง  

หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในพื้นที่ต าบลปอ 
(บ้านหนองเตา หมู่ที่ 
4 - บ้านห้วยหาน 
หมู่ที่ 9) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต จุดที่ 1 ขนาด
ยาว 2.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กว่า 8.00 ตารางเมตร) จุดที่ 2 
ขนาดยาว 45.00 เมตร กว้าง 6.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร) 
จุดที่ 3 ขนาดยาว 15.00 เมตร 
กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 
ตารางเมตร) ไหล่ทางปรับตามสภาพ
พื้นที่ ตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

298,900 บ้านหนอง
เตา 

หมู่ที่ 4- 
บ้านห้วย

หาน 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง             

 
 
 
 



๑๘ 

 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

                 แบบ ผด. 02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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. 

25 โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ปอ (บ้าน
ฟ้าไทยงาม หมู่ 13)  

ก่อสร้างรั้ว ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 
108.00 เมตร (ตามแบบท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอก าหนด) 

417,000 บ้านฟ้าไทย
งาม  

หมู่ที่ 13 

กองช่าง             

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 
(ซอย 7) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดยาว 
540.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 2,160.00 ตารางเมตร) ไหล่
ทางปรับตามสภาพพื้นที ่ตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

1,768,000 บ้านทราย
ทอง  

หมู่ที่ 7 
ซอย 7 

กองช่าง           
 

  

27 โครงการปรับปรุง
ถนนภายในพ้ืนท่ี
ต าบลปอ (บ้านปาง
ปอ หมู่ 1) 

ก่อสร้างก าแพงกันดิน ขนาดยาว 13 
เมตร ตามแบบขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลปอ พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

300,000 บ้านปางปอ 
หมู่ 1 

กองช่าง             

28 โครงการปรับปรุง
ถนนภายในพ้ืนท่ี
ต าบลปอ (บ้านห้วย
กุ๊ก หมู่ที่ 20 เชื่อม 
บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 
17) 

ซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทาง ยาว 20 
เมตร ตามแบบขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลปอก าหนด พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

346,700 บ้านห้วยกุ๊ก 
หมู๋ที่ 20 

บ้านห้วยปอ 
หมู่ที่ 17 

กองช่าง             

 



๑๙ 

 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

                 แบบ ผด. 02 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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. 

29 โครงการขุดลอกคูน้ า 
ร่องน้ าหรือท่อระบาย
น้ าและคูคลองใน
พื้นที่ต าบลปอ (ล าน้ า
ห้วยเคียน บ้านปาง
ปอ หมู ่1) 

งานขุดลอกล าห้วยเคียน ขนาด
ปากกว้างเฉลี่ย 3.00 ท้องกว้างเฉลี่ย 
1.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.00 เมตร 
ยาว 275.00 เมตร 

26,300 บ้านปางปอ 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

30 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมและซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ปอ (บ้าน
อยู่สุข หมู่ 10) 

จุดที่ 1 ต่อเติมอาคาร 24.50 ตร.ม. 
จุดที่ 2 ต่อเติมห้องน้ า 8.30 ตร.ม. 
(ตามแบบที่องค์การบรหิารส่วนต าบล
ปอก าหนด) 

46,980 บ้านอยู่สุข 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง             

รวม 30 โครงการ 13,257,280               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 
แบบ ผด 02/1 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

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 บรหิารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์
    ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1 ตั้งผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์บรเิวณหน้า
เวทีประตู และ
หน้าต่าง ห้อง
ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ 
 

เพื่อจ้างเหมาจดัท าและติดตั้งผ้ามา่น 
บริเวณด้านหน้าและผ้าม่านประต ู
หน้าต่าง  
 

70,000 อบต.ปอ ส านักปลดั             

     ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
2 ติดตั้งป้ายกล่อง

ไฟฟ้าแหล่ง
ท่องเที่ยวพ้ืนท่ีต าบล
ปอ (ภูชี้เดือน) 

เพื่อจ้างเหมาจดัท าและติดตั้งป้ายกล่อง
ไฟฟ้าบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพ้ืนท่ีต าบลปอ 
(ภูช้ีเดือน) 

30,000 ภูชี้เดือน ส านักปลดั             

 
 
 


	31f8f628b1d3f7077a469d16ed5c13d82e850e3aac3e66f3a9d2141ce1eaf4a5.pdf
	1314a891085ed578024874b1720941b3b2769f340e60f9c9f263ee42e0ebc36d.pdf
	31f8f628b1d3f7077a469d16ed5c13d82e850e3aac3e66f3a9d2141ce1eaf4a5.pdf
	31f8f628b1d3f7077a469d16ed5c13d82e850e3aac3e66f3a9d2141ce1eaf4a5.pdf
	31f8f628b1d3f7077a469d16ed5c13d82e850e3aac3e66f3a9d2141ce1eaf4a5.pdf

