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คานา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 27 กาหนดให้แผนการดาเนินงานให้
จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้น
การจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ถือเป็นเรื่องสาคัญที่จะเป็นเครื่องมือควบคุมในการบริหารและการดาเนินงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้
เป็ น ไปอย่ างเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้น โดยแผนการด าเนิน งานมี จุด มุ่ง หมายเพื่ อแสดงถึ ง
รายละเอียดที่รวบรวมจากโครงการ และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ของทุกส่วนราชการที่ต้องดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภ าคหรือหน่ว ยงานอื่น ที่ มาดาเนิ นการในพื้นที่ ทาให้ทราบถึงแนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณ
2561 ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานอื่นสามารถจาแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/
โครงการในแผนการดาเนินงานประจาปี และเพื่อให้ การติดตามและประเมินผลแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณมี
ความสะดวกมากขึ้น
ทั้งนี้ แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ สาเร็จลงได้ด้วยความ
ร่วมมือจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกขั้นตอนโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานฉบับนี้จะเป็นกรอบและแนวทางการ
พัฒนาที่ตรงต่อความต้องการสามารถพัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน และเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
แต่ละส่วนราชการรวมทั้งส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนตาบลปอ ในภาพรวมเป็นสาคัญต่อไป
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วิสัยทัศน์การบริหาร
“เข้าใจปัญหา พัฒนาโปร่งใส ใส่ใจการมีส่วนร่วม”
มุ่งสู่

วิสัยทัศน์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
“แดนทองการท่องเที่ยว วัฒนธรรมยั่งยืน เศรษฐกิจดี ประชาชนมีสุข”

บรรจุลง
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและรายได้
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารการจัดการป่าชุมชนและ
ทีด่ ินทากิน

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

3

ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 26 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น จั ดทาแผนการดาเนินงานขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ
นั้นทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทางานกับ
หน่วยงานอื่น และการจาแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน ซึ่งจะทาให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
การจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ เป็ น แผนงานที่ ได้ร วบรวมข้อมูล โครงการ/กิ จกรรมการพั ฒ นาต่ างๆ ที่ต้องดาเนิ นการจริงทั้ งหมดในพื้น ที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมของหน่ว ยราชการส่ว นกลาง ส่ว นภูมิภ าคหรือ
หน่ ว ยงานอื่ น ที่ จ ะด าเนิ น การในพื้ น ที่ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การน าโครงการ/กิ จ กรรมจากแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
(พ.ศ.2561-25๖4) ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ไปดาเนินการในภาคปฏิบัติให้สาเร็จลุล่วงต่อไป
๑.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การวางแผนดาเนินงานเป็นแผนงานที่นาแผนพัฒนามาบริหาร (Administrative Plans) กล่าวคือ
การพิจารณานาโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-25๖4) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้
ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาจัดทาเป็นแผนการดาเนินงาน หรือเรียกว่า (Action Plans) และ
สามารถน าการติ ด ตามและประเมิ น ผลด้ ว ยตนเองมาใช้ ติ ด ตามการด าเนิ น งานได้ ทุ ก ขั้ น ตอนเรี ย กว่ า Self
AssesmentReport หรือ SAR โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ประจาปีงบประมาณนั้น
2. เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของทุกส่วนราชการกาหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรมมีขั้นตอน
การปฏิบัติที่มีระยะเวลาแน่นอนมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนา
5. เพื่อลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ
๖. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความสาเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
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๑.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 และข้อ 27 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0810.2/ว 4298
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผน
ดาเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อ 26 ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ รวบรวมข้อมูล
แผนงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ หน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
หลังจากรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปี (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่ อปท.อุดหนุนหน่วยงานอื่น)
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดาเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
ของท้องถิ่น
3. โครงการ/กิ จ กรรมการพัฒ นาของหน่ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิภ าค รัฐ วิส าหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าดาเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
4. โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลปอ เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสาน
การดาเนินงานในพื้นที่
เสร็จแล้วคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จัดทาเป็นร่าง
แผนดาเนินงานประจาปี โดยนาข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หลั งจากจั ดท าร่ างแผนการด าเนิ นงานประจ าปี แล้ ว เสร็ จ คณะกรรมการสนั บสนุ นการจั ดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ นาร่างแผนการดาเนินงานประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลปอ พิจารณา แล้ ว เสนอนายกองค์การบริหารส่ วนตาบลปอ ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
ประจ าปี ต่อไป ทั้งนี้ ให้ ปิ ดประกาศแผนการด าเนินงานประจ าปี ภ ายในสิบห้ า วัน นับแต่วันที่ ประกาศเพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้น ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น
หากมี การตั้ งงบประมาณเพิ่ มเติ ม หรื อได้ รั บแจ้ งแผนงาน/โครงการเพิ่ มเติมจากหน่ วยราชการ
ส่ วนกลาง ส่ วนภู มิภาค รั ฐวิสาหกิ จและหน่วยงานอื่ นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นให้
ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี (เพิ่มเติม) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยจัดทาเป็นแผนการดาเนินงาน
ประจาปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ,2 ,3…….

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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แผนภูมิขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
ราชการส่วนกลาง

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตาบลละหาร
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลละหาร
คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
ละหาร
คณะกรรมการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอื่น ๆ

องค์การบริหารส่วนตาบลละหาร
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา

ราชการส่วนภูมิภาค

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตาบล

เสนอร่างแผนการดาเนินงานต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ละหาร
นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล

อนุมัตริ ่างแผนการดาเนินงาน

ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
ประจาปี

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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เค้าโครงแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 1
-

บทนา
บทนา
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (ผด. ๑)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)

๑.4. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
๑.
สามารถควบคุมการดาเนินงาน การติดตามการดาเนินงานและการประเมินผลได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. ทาให้การประสานงานและบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ดาเนินโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมว่า
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้หรือไม่ เพียงใด
๔. เป็นเครื่องมือในการวัดความสาเร็จของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อสิ้นปี
ให้มีความสะดวกมากขึ้น

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

๘

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณโดยนาเสนอ ดังนี้
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)
แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จานวนโครงการที่ดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดทาแผนการดาเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจานวนโครงการที่ดาเนิน การ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จานวน
งบประมาณ และการคิดเป็ นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่ว ยงานรับผิ ดชอบและเมื่อลงแต่ล ะ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย
การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)
2.2.1 แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลาดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง
2.2.2 แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลาดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

๙

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ผด.0๑)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

20.83
20.83

8,755,000
8,755,000

26.42
26.42

กองช่าง

รวม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.1 แผนงานการศึกษา

25
25
14

11.66

19,512,117

58.89

กองการศึกษาฯ

2,2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

24

20

1,704,000

5.14

กองการศึกษาฯ

38

31.66

21,216,117

64.03

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

6

5

160,000

0.48

สานักงานปลัด

3,2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

5

4.16

155,600

0.46

สานักงานปลัด

11

9.16

315,600

0.95

ยุทธศาสตร์/แนวทาง
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะชุมชน

รวม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

รวม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3.33
3.33

280,000
280,000

0.84
0.84

สานักงานปลัด

รวม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
5.1 แผนงานเกษตร

4
4
5

4.16

160,000

0.48

สานักงานปลัด

5,2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4

3.33

109,000

0.32

สานักงานปลัด

5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

8

6.66

435,000

1.31

กองการศึกษาฯ

17

14.16

704,000

2.12

6

5

250,000

0.75

6

5

250,000

0.75

19

15.83

1,610,000

4.85

19

15.83

1,610,000

4.85

ยุทธศาสตร์/แนวทาง
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเกษตร

รวม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
6.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม

สานักงานปลัด

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

สานักงานปลัด
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แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนและที่ดินทากิน
รวม
รวมทั้ง 8 ยุทธศาสตร์
120
ยุทธศาสตร์/แนวทาง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100

33,130,717

100

-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ผด.02)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร
สานักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านปางปอ - บ้าน
ประชาภักดี

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
8.00 ม.สูง 2.80 ม. พื้นที่ใช้
สอยอาคาร 32.00 ตรม.
ขนาดยาว 130.00 ม.
กว้าง 5.00 ม.หนา 0.15 ม.
(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00
ตรม)
ขนาด 3 ช่องทาง กว้าง 2.10
ม. สูง 2.10 ม. ยาว 6.00 ม
จุดที่ 1 ขนาดยาว 100.00 ม.
ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา
0.15 ม.(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
400.00 ตร.ม.)
จุดที่ 2 ขนาดยาว 185.00 ม.
ขนาดกว้าง 2.00 เมตรหนา
0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 370.00 ตร.ม.)

3 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม
ข้ามลาห้วยคุ
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
200,000

อบต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

400,000

หมู่ที่ 1

กองช่าง

500,000

หมู่ที่ 8

กองช่าง

500,000

หมู่ที่ 9

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ขนาดยาว 95.00 ม.
ภายในหมู่บ้าน
กว้าง 3.00 หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
285.00 ตารางเมตร)
จุดที่ 2 ขนาดยาว 20.00 ม.
กว้าง 4.00 หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00
ตารางเมตร)
จุดที่ 3 ขนาดยาว 20.00 ม.
กว้าง 3.00 ม.หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00
ตารางเมตร)
จุดที่ 4 ขนาดยาว 52.00 ม.
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
156.00 ตารางเมตร)
6 โครงการขุดบ่อขยะภายใน
ขนาดกว้าง 20.00 ม.
หมู่บ้าน
ยาว 20.00 ม. ลึก 2.00 ม.
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดยาว 150 ม. กว้าง 3.00
เสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 450.00 ตาราง
เมตร)

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
378,000

หมู่ที่ 10

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

22,000

หมู่ที่ 10

กองช่าง

300,000

หมู่ที่ 11

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

8

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร

ขนาดยาว 150 ม.กว้าง 3.00
ม. หนา 0.15 ม.(หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 450.00 ตาราง
เมตร)

300,000

หมู่ที่ 12

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

9

โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน

ถมดินขนาดพื้นที่ดินถม
3,000.00 ตร.ม. สูงเฉลี่ย
1.30 ม. (หรือมีปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 3,900 ลูกบาศก์
เมตร)
ขนาดยาว 275 ม.กว้าง 3.00
ม. หนา 0.15 ม.(หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร
)
จุดที่ 1 ขนาดยาว 50 ม.กว้าง
3.00 ม. หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
150.00 ตารางเมตร)
จุดที่ 2 ขนาดยาว 50.00 ม.
กว้าง 3.00 ม.หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
150.00 ตารางเมตร)
จุดที่ 3 ขนาดยาว 65.00 ม.
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.

300,000

หมู่ที่ 13

กองช่าง

500,000

หมู่ที่ 14

กองช่าง

600,000

หมู่ที่ 15

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าป่า
สุสาน
11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.
ย.

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
195.00 ตารางเมตร)
จุดที่ 4 ขนาดยาว 50.00 ม.
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
150.00 ตารางเมตร)
จุดที่ 5 ขนาดยาว 102.00
ม.กว้าง 3.00 ม.หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
306.00 ตารางเมตร)
12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า จุดที่ 1 รางระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิดในหมู่บ้าน
ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึกเฉลีย่
0.50 ม. ยาว 75 ม. พร้อมฝา
ปิดรางระบายน้า คสล.
จุดที่ 2 รางระบายน้า คสล.
ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึกเฉลีย่
0.50 ม. ยาว 60.00 ม. พร้อม
ฝาปิดรางระบายน้า คสล.
จุดที่ 3 รางระบายน้า คสล.
ขนาดกว้าง 0.35 ม.ลึกเฉลีย่
0.40 ม. ยาว 41.00 ม.

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

400,000

หมู่ที่ 16

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร

จุดที่ 1 ขนาดยาว 60 ม.ขนาด
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
180.00 ตร.ม.)
จุดที่ 2 ขนาดยาว 40.00 ม.
ขนาดกว้าง 3.00 ม.หนา 0.15
ม.(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
120.00 ตร.ม.)
จุดที่ 3 ขนาดยาว 50.00 ม.
ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา
0.15 ม. (หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อย
กว่า 150.00 ตร.ม.)
จุดที่ 4 ขนาดยาว 50.00 ม.
ขนาดกว้าง 3.00 ม.หนา 0.15
ม.(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
303.00 ต.ร.ม.)
จุดที่ 5 ขนาดยาว 50.00
เมตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม.)

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
500,000

หมู่ที่ 2

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน

15 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร

จุดที่ 1 ขนาดยาว 90.00 ม.
กว้าง 4.00 หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
360.00 ตารางเมตร)
จุดที่ 2 ขนาดยาว 54.00 ม.
กว้าง 4.00 หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
216.00 ตารางเมตร)
1.ท่อลอดเหลี่ยมขนาด 2
ช่องทาง กว้าง 1.80 ม. สูง
1.80 ม. ยาว 6.00 ม.
2.ขุดลอกเปิดทางน้าขนาด
ปากกว้าง 3.00 ม.ก้นกว้าง
2.00 ม. ลึกเฉลีย่ 1.00 ม.
ยาว 40.00 ม.
จุดที่ 1 ขนาดยาว 50.00 ม.
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
150.00 ตารางเมตร)
จุดที่ 2 ขนาดยาว 120.00 ม.
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
360.00 ตารางเมตร)

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
350,000

หมู่ที่ 17

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

300,000

หมู่ที่ 18

กองช่าง

500,000

หมู่ที่ 19

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
ที่

17

18

19
20

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

จุดที่ 3 ขนาดยาว 40.00 ม.
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
120.00 ตารางเมตร)
จุดที่ 4 ขนาดยาว 40.00 ม.
กว้าง 3.00 ม.หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
120.00 ตารางเมตร)
โครงการก่อสร้างถนน
ขนาดยาว 130.00 ม.
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
กว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม.
หมู่บ้าน
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
520.00 ตารางเมตร)
โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ขนาดฝาราง คสล.
ระบายน้าจุดชมวิวดอยผาตั้ง กว้าง 0.50 ม. ยาว 1.00 ม.
หนา 0.10 ม.ความยาวราง
ระบายน้ารวม 127.50 ม.
โครงการถมดินที่สาธารณะใน โดยมีทดี่ ินถม 1,170.00 ตร.ม.
หมู่บ้าน
สูงเฉลี่ย 3.00 ม.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ขนาดกว้าง 0.30 ม.ยาว 46.0
พร้อมฝาปิด
ม. ลึกเฉลี่ย 0.45 ม. พร้อมฝา
ปิด

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

300,000

หมู่ที่ 20

กองช่าง

105,000

หมู่ที่ 14

กองช่าง

320,000

หมู่ที่ 3

กองช่าง

122,000

หมู่ที่ 3

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ

ขนาดยาว 36.00 ม. ขนาดกว้าง
3.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00
ตร.ม.)
22 โครงการก่อสร้างถนน
จุดที่ 1 ขนาดยาว 65 ม. ขนาด
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่บ้าน
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00
ตร.ม.)
จุดที่ 2 ขนาดยาว 40.00 ม.ขนาด
กว้าง 3.00 ม.หนา 0.15 ม.(หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม.)
จุดที่ 3 ขนาดยาว 35.00 ม.
ขนาดกว้าง
3.00 ม. หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.00
ตร.ม.)
จุดที่ 4 ขนาดยาว 28.00 ม.ขนาด
กว้าง 3.00ม. หนา 0.15 ม.(หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตร.ม.)
จุดที่ 5 ขนาดยาว 47.00 เมตร
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา
0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
141.00 ตร.ม.)

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
58,000

หมู่ที่ 3

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

400,000

หมู่ที่ 4

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ

23 โครงการก่อสร้างถนน
จุดที่ 1 ขนาดยาว 169.00 ม.
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15
หมู่บ้าน
ม.(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
676.00 ตร.ม.)
จุดที่ 2 ขนาดยาว 30.00 ม.
ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00
ตร.ม.)
จุดที่ 3 ขนาดยาว 25.00 ม.
ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00
ตร.ม.)
จุดที่ 4 ขนาดยาว 10.00 ม.
ขนากว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.00
ตร.ม.)
24 โครงการก่อสร้างถนน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน คอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
หมู่บ้าน บ้านผาแล
จุดที่ 1 ขนาดยาว 40.00 เมตร
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา
0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
120.00 ตร.ม.)

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
500,000

หมู่ที่ 5

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

400,000

หมู่ที่ 6

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

จุดที่ 2 ขนาดยาว 30.00 เมตร
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา
0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
90.00 ตร.ม.)
จุดที่ 3 ขนาดยาว 70.00 เมตร
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา
0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
210.00 ตร.ม.)
จุดที่ 4 ขนาดยาว 20.00 เมตร
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา
0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
60.00 ตร.ม.)
จุดที่ 5 ขนาดยาว 10.00 เมตร
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา
0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
30.00 ตร.ม.)
จุดที่ 6 ขนาดยาว 10.00 เมตร
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา
0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
30.00 ตร.ม.)
จุดที่ 7 ขนาดยาว 15.00 เมตร
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา
0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
45.00 ตร.ม.)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

25 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์เพื่อ
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ
จุดที่ 8 ขนาดยาว 30.00 เมตร
ขนาดกว้าง 3.00 เมตรหนา 0.15
เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
90.00 ตร.ม.)
1.อาคาร ขนาดยาว 15.00 ม.
กว้าง 6.00 ม.สูง 3.50 ม.
จานวน 2 หลัง
2.ลานประกอบพิธีขนาดกว้าง
4.00 ม. ยาว 17.20 ม. หนา
0.10 ม. จานวน 2 ลาน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

500,000

หมู่ที่ 7

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.1 แผนงานการศึกษา
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ

1

ค่าจัดซื้อวารสารและ
หนังสือพิมพ์

80,000

พื้นที่ ต.ปอ

2

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก
ตาบลปอ
โครงการสถานศึกษารักษ์
สิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวารสารต่างๆและ
หนังสือพิมพ์รายวัน สาหรับบริการ
ประชาชน ด้านข้อมูลข่าวสารและ
ข่าวต่างๆ ประจาที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจาหมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็กตาบลปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

50,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการสถานศึกษารักษ์
สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดาเนิน
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพใน
โรงเรียน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการแหล่งเรียนรูส้ มุนไพรใน
ชุมชน
เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการดาเนิน
โครงการค่ายเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

50,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

3
4

โครงการส่งเสริมทักษะ
อาชีพในโรงเรียน

5

โครงการแหล่งเรียนรู้
สมุนไพรในชุมชน

6

โครงการค่ายเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7

โครงการเรียนรู้เกษตร
อินทรีย์หรือเกษตรปลอด
สารพิษ
โครงการซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

8
9

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (วัสดุรายหัว)

10 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน ศพด.)
11 อุดหนุน รร.สังกัด สพฐ.
(อาหารเสริมนม)

12 อุดหนุน กศน.
อาเภอเวียงแก่น
(อาหารกลางวัน)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการดาเนิน
โครงการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์หรือ
เกษตรปลอดสารพิษ
เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการ
ดาเนินการซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กแก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันสาหรับ ศพด.
อบต.ปอ

50,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

100,000

ศพด.

กองการศึกษา

1,057,400

ศพด.

กองการศึกษา

3,047,800

ศพด.

กองการศึกษา

5,656,917

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

84,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) สาหรับเด็กอนุบาล เด็ก ป.1
- ป.6 ของจานวนเด็ก ข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา ณ
10 มิถุนายน 2560
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อ
อาหารกลางวันสาหรับเด็ก
นักเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาว
ไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้าน
หนอง จานวน 15 คน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 อุดหนุน กศน.
อาเภอเวียงแก่น
14 อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด
สพฐ.(อาหารกลางวัน)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

เพื่อเป็นเงินสนับสนุนการดาเนิน
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้
เกษตรธรรมชาติสู่นักศึกษา กศน.
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อ
อาหารกลางวันสาหรับเด็ก
นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2560

10,000

พื้นที่ ต.ปอ

9,256,000

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

พื้นที่ ต.ปอ กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ

1

โครงการกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์
โครงการกีฬาปอสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ โครงการ
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดการแข่งขันกีฬาปอสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา (ผา
ตั้งเมาเท่นไบค์)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ
กีฬาสีสมั พันธ์
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ
กีฬาสีสมั พันธ์ต้านยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ
กีฬาสีสมั พันธ์ต้านยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ
แข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านผาแล

2
3

โครงการแข่งจักรยานเสือ
ภูเขา (ผาตั้งเมาเท่นไบค์)

4

โครงการส่งเสริมนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
อุดหนุนโรงเรียนปาง
หัดสหศาสตร์
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองเตา
อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา

5
6
7
8

อุดหนุนโรงเรียนบ้านผา
แล
9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทราย
ทอง
10 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วย
คุ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
80,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

100,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

100,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

70,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

15,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

10,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

14,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

10,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ
แข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด

15,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ
แข่งขันกีฬาสีห้วยคุสมั พันธ์ต้านยา
เสพติด

15,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหาน เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
โครงการกีฬาสีสมั พันธ์เชื่อม
ความสัมพันธ์
12 อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
โครงการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน
13 อุดหนุนโรงเรียนบรรพตวิทยา เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
เชื่อมความสัมพันธ์
14 อุดหนุนโรงเรียนตารวจ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
15 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทราย
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ทอง
โครงการกีฬานักเรียนศูนย์
เครือข่ายการศึกษาตาบลปอ
16 อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการ
ดาเนินโครงการกีฬานักเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา
อาเภอเวียงแก่น
17 โครงการสนับสนุนจัดงานส้ม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ การ
โอของดีอาเภอเวียงแก่น
ดาเนินโครงการสนับสนุนจัดงาน
ส้มโอของดีอาเภอเวียงแก่น
18 โครงการจัดงานวันกตัญญูรด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
น้าดาหัวผูส้ ูงอายุตาบลปอ
โครงการจัดงานวันกตัญญูรดน้า
ดาหัวผูส้ ูงอายุตาบลปอ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
15,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

10,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

15,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

10,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

50,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

50,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

250,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

100,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

19 โครงการโรงเรียนผูส้ ูงอายุ
ใส่ใจสุขภาพ ตาบลปอ
20 โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง
21 โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทลื้อ
22 โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าอิ้ว
เมี่ยน
23 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทยประเพณีลอยกระทง
24 อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอเวียงแก่น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการ โรงเรียนผูส้ ูงอายุ ใส่ใจ
สุขภาพ ตาบลปอ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทลื้อ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าอิ้วเมีย่ น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
ประเพณีลอยกระทง
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเพื่อ
ดาเนินโครงการจัดงานราชพิธี
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษางานสาคัญของสถาบัน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
50,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

150,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

150,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

150,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

200,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

75,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการบริการเชิงรุก
เคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
โครงการรับลงทะเบียนผูม้ ี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว
โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

2
3
4

5

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
9,600
ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยผู้พิการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรับ
6,000
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับจัดซื้อ
100,000
เครื่องกันหนาว
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้
20,000
บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้
พิการ
โครงการสงเคราะห์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
20,000
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ ดาเนินโครงการสงเคราะห์
ไร้ที่พึ่ง
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่
พึ่ง

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

แบบ ผด.02

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการฝึกอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย

2

3

4
5

6

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ดาเนินโครงการฯโดยจัดอบรมให้
ความรู้แก่เด็กเยาวชน ประชาชน
ทั่วไปในพื้นที่ตาบลปอ
โครงการฝึกอบรมความรู้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
การป้องกันและบรรเทาสา ดาเนินโครงการฯโดยจัดอบรมให้
ธารณภัย
ความรู้แก่เด็กเยาวชน ประชาชน
ทั่วไปในพื้นที่ตาบลปอ
โครงการประชุมเชิงวิชาการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ของสมาชิก อปพร.
ดาเนินโครงการฯ โดยจัดอบรมให้
ความรู้ประชุมซักซ้อมแผนการ
ปฏิบัติงานต่างๆในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ไฟป่าและหมอกควัน
ดาเนินโครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการรณรงค์และป้องกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุด
และลดอุบัติเหตุทางถนน
อานวยความสะดวกในการ
ในช่วงเทศกาลสาคัญ
เดินทางของประชาชนในพื้นที่
ตาบลปอและนักท่องเที่ยว
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
กิจกรรมเชิงบวกสาหรับ
ดาเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
เยาวชนด้านยาเสพติด
กิจกรรมเชิงบวกสาหรับเยาวชน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
20,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

10,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

50,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

40,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดทาแนวกันไฟ

2

3

4

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการจัดทา
แนวกันไฟ และเพื่อเป็นการ
ป้องกันไฟป่าและหมอกควันใน
พื้นที่ตาบลปอ
โครงการการปลูกป่าเฉลิม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
พระเกียรติในวันสาคัญต่างๆ ดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯและ
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ในการมีส่วนร่วมจากประชาชนใน
การปลูกป่าเพื่อถวายเป็นราชกุศล
ในวันสาคัญต่างๆ
โครงการจัดทาฝายชะลอน้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ตามแนวพระราชดาริ
ดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการจัดทา
ฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ
โครงการเสริมสร้างจิตสานึก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ในการอนุรักษ์
ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ตาบลปอ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผด 02

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

100,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

100,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

50,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
5.1 แผนงานการเกษตร
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดอบรมให้ความรู้
ด้านการเกษตร

2

3

4
5

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็น
การสนับสนุนให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์
เกษตรแนวใหม่เกษตรพอเพียง
โครงการส่งเสริมเสริมให้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ความรู้การปลูกพืชเกษตร
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ
อินทรีย์
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ด้านการเกษตร
อินทรีย์เกษตรอินทรีย์
โครงการป้องกันกาจัด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ศัตรูพืชโดยวิธเี กษตร
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ
ผสมผสาน
วัตถุประสงค์ของโครงการป้องกัน
กาจัดศัตรูพืชโดยวิธีเกษตร
ผสมผสาน
โครงการส่งเสริมการเลีย้ ง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
สัตว์เศรษฐกิจ
โครงการส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์
เศรษฐกิจ
โครงการส่งเสริมการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ โครงการส่งเสริมการสนับสนุนการ
ดิน
ตรวจวิเคราะห์ดิน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
30,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

50,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพกลุ่มสตรี

2

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพผู้สูงอายุ

3

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพผู้พิการ

4

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
งานวิสาหกิจชุมชน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่ม
สตรี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะ
อาชีพผู้สูงอายุ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะ
อาชีพผู้พิการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน
วิสาหกิจชุมชน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
65,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด

12,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

12,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แบบ ผด 02
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

1

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครนาเที่ยวท้องถิ่น

2

โครงการเทีย่ วดอยผาตั้ง
ชมทะเลหมอก ดอกซากุระ
บานสืบสานวัฒนธรรมชน
เผ่า
โครงการเทีย่ วงานองุ่นไร้
เมล็ดของดีอาเภอเวียงแก่น

3
4

โครงการอบรมการใช้
ภาษาต่างประเทศเบื้องต้น
สาหรับการท่องเที่ยว

5

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแห่งท่องเที่ยว
ดอยผาตั้ง

6

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ การ
ดาเนินโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครนาเที่ยวท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการเทีย่ วดอยผาตั้ง ชมทะเล
หมอก ดอกซากุระบานสืบสาน
วัฒนธรรมชนเผ่า
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการเทีย่ วงานองุ่นไร้เมล็ดของ
ดีอาเภอเวียงแก่น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการอบรมการใช้ ภาษาต่าง
ประเทศเบื้องต้นสาหรับการ
ท่องเที่ยว
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ดาเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแห่งท่องเที่ยวดอยผา
ตั้ง

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

100,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

35,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

50,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

130,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแห่งท่องเที่ยว
ภูชี้ดาว
โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแห่งท่องเที่ยวภู
ชี้เดือน

8

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ดาเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแห่งท่องเที่ยวภูชี้ดาว
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ดาเนิน
โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณแห่งท่องเที่ยวภูชี้เดือน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
30,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองการศึกษา

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ
6.1 แผนงานสาธารณสุข
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
และอบรมให้ความรู้
โรคติดต่อ
โครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการฝึกอบรมการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์การเดินรณรงค์
การจัดซื้อวัคซีน
ยาคุมกาเนิด ฯลฯ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
30,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด

60,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3

โครงการพ่นหมอกควัน
ป้องกันและกาจัดยุง
แมลงวันและพาหะนาโรค
โดยแมลง
โครงการณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

4

5
6

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการพ่นหมอกควันกาจัด
พาหะของโรคไข้เลือดออก
มาลาเรีย
เพื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ดาเนินโครงการณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
โครงการคัดแยกขยะใน
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชน
ประชาชนมีการคัดแยกขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนและชุมชน
โครงการสารวจแหล่งกาเนิด เพื่อสารวจแหล่งกาเนิดมลพิษ
มลพิษสาหรับกิจการที่เป็น สาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
อันตราย
สุขภาพต่อประชาชนและอบรมให้
ความรู้ให้แก่ประชาชน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
60,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

50,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
จริยธรรม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
โครงการส่งเสริมอุดมการณ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
หมู่บ้านแผ่นดินธรรม
โครงการส่งเสริมอุดมการณ์
แผ่นดินทอง
หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
โครงการอบรมส่งเสริมการมี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ส่วนร่วมในระบอบ
ฝึกอบรมความรู้เกีย่ วกับการ
ประชาธิปไตย
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ตามรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.2560
โครงการเผยแพร่
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
ข่าวสารของ อบต.ปอ
อบต.ปอ
โครงการวันท้องถิ่นไทย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประจาปี พ.ศ.2561
,จัดนิทรรศการวันท้องถิ่นไทย
โครงการจัดการเลือกตั้งหรือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการ
การทาประชาพิจารณ์
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก
ประชามติต่างๆ
สภาท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมและศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2
3

4
5
6
7

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

30,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

15,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

70,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

530,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

500,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8

โครงการประชุมวิชาการและ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
60,000
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
โครงการประชุมวิชาการและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
โครงการเตรียมงานรับเสด็จ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
150,000
สมเด็จพระเทพฯและบรม โครงการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จ
วงศ์ษานุวงศ์ฯ
พระเทพฯและบรมวงศ์ษานุวงศ์ฯ
โครงการเสริมสร้างค่านิยม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
20,000
เพื่อป้องกันการทุจริต
โครงการเสริมสร้างค่านิยมเพื่อ
คอรัปชั่น
ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
โครงการส่งเสริมและ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
20,000
สนับสนุนการสร้างความ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปรองดองและสมานฉันท์
สร้างความปรองดองและ
ตาบลปอ
สมานฉันท์ตาบลปอ
โครงการฝึกอบรมความรู้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
40,000
ตามแนวทางพระราชดาริ
โครงการฝึกอบรมความรูต้ าม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางพระราชดาริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดเวทีรับฟังความ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
30,000
คิดเห็นของประชาชนเพื่อ
โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
กาหนดแนวทางพัฒนา
ของประชาชนเพื่อกาหนดแนวทาง
ท้องถิ่น
พัฒนาท้องถิ่น

9
10
11

12

13

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

14 โครงการสัมนาทางวิชาการ
เพื่อบูรณาการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการสัมนาทางวิชาการเพื่อ
บูรณาการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
15 โครงการฝึกอบรมและ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
16 โครงการเขียนโครงการและ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการเขียนโครงการและจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
17 โครงการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน ของอบต.
พื้นฐาน ของ อบต.
18 โครงการสนับสนุน
เพื่อเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาเพื่อวิจัย
เพื่อวิจัย สารวจ ประเมินผลความ
สารวจ ความพึงพอใจของ พึงพอใจ ของประชาชนในตาบล
ประชาชนตาบลปอ
ปอ ในด้านการบริการตามภารกิจ
อานาจหน้าที่ของ อบต.ปอ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลปรับปรุงการปฏิบัติงาน
19 โครงการบริการชาระภาษี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออก
เคลื่อนที่ ประจาปี พ.ศ.
บริการชาระภาษีให้กับประชาชน
2561

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
30,000

พื้นที่ ต.ปอ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด

10,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

10,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

15,000

พื้นที่ ต.ปอ

สานักงานปลัด

20,000

พื้นที่ ต.ปอ

กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนและที่ดินทากิน
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
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-

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ผด.02/1)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
แบบ ผด 02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 โต๊ะทางาน

2

เก้าอี้

3

ตู้บานเลื่อนกระจกสูง

4

ตู้บานเลื่อนกระจก

5

โซฟารับแขก

5

รถบรรทุก (ดีเซล)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
16,000
สาหรับพนักงานส่วนตาบล
ตาแหน่งนิติกรและนักวิชาการ
สาธารณสุข รวม 2 ตัว
สาหรับพนักงานส่วนตาบล
4,400
ตาแหน่งนิติกรและนักวิชาการ
สาธารณสุข รวม 2 ตัว
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน
20,000
กระจกสูง จานวน 2 ใบ สาหรับใช้
เก็บหนังสือคู่มือของกิจการสภาฯ
อบต.ปอ
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน
20,000
กระจกสาหรับใช้เก็บเอกสาร เช่น
แผนพัฒนาสี่ปี จานวน 4 ใบ
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโซฟารับแขก
5,000
จานวน 1 ตัว
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 821,000
จานวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซี หรือกาลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ตากว่
่ า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก

อบต.

สานักงานปลัด

อบต.

สานักงานปลัด

อบต.

สานักงานปลัด

อบต.

สานักงานปลัด

อบต.

สานักงานปลัด

อบต.

สานักงานปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

แบบ ผด 02/1
ที่
6

โครงการ/กิจกรรม
หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุก
ขนาด 1 ตัน จานวน 1 ตัว เพื่อ
ติดตั้งประจารถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน
7 ตู้เหล็ก 2 บาน จานวน 4 ใบ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2
บาน (มอก.)
8 เก้าอี้สานักงาน จานวน 3 ตัว เพื่อเป็นการจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
มีลักษณะดังนี้
1.เป็นเก้าอี้นวม มีพนักพิง
2.ปรับระดับได้
3.มีล้อเลื่อน
4.มีที่พักแขน
9 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวาง
จานวน 2 ตัว
คอมพิวเตอร์
10 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
ประมวลผล แบบที่ 1
คอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล
จานวน 2 ชุด
แบบที่ 1 ใช้ในการจัดทาข้อมูล
และบัญชี หน้าจอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จานวน 2 ชุด
11 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
ประมวลผล แบบที่ 2
คอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล
จานวน 1 ชุด
แบบที่ 2 หน้าจอ ขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
16,000

อบต.

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด

22,000

อบต.

กองคลัง

6,600

อบต.

กองคลัง

8,000

อบต.

กองคลัง

44,000

อบต.

กองคลัง

30,000

อบต.

กองคลัง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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แบบ ผด 02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
จานวน 2 เครื่อง
13 เครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 4
เครื่อง
2.แผนงานการศึกษา
1 จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์
2

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน

3

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
ติดผนัง
จัดซื้อโทรโข่ง

4

แผนงานเคหะและชุมชน
1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
2

ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

เพื่อเป็นการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที)
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ
ขนาด 800 VA

15,800

อบต.

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

11,200

อบต.

กองคลัง

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางาน
เอนกประสงค์สาหรับใช้งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ สาหรับใช้ในงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาด 12,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจัดซื้อโทรโข่ง แบบใส่ถ่าน
ไมค์อิสระ จานวน 2 ตัว

66,500

อบต.

กองการศึกษา

41,800

อบต.

กองการศึกษา

17,000

อบต.

กองการศึกษา

5,000

อบต.

กองการศึกษา

เป็นค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า เช่น
ลาโพง,เครื่องสัญญาณเตือนภัย,
โคมไฟฟ้า,โทรทัศน์ เป็นต้น
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ
โครงสร้างของล้อทาด้วยวัสดุ
พลาสติกแข็งขอบวงหุ้มด้วยยาง
มีเส้นรอบวง 1 เมตร

100,000

อบต.

กองช่าง

10,000

อบต.

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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แบบ ผด 02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3

ค่าจัดซื้อกล้องระดับ

4

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อกล้องวัดระดับ มี
ขนาดขยาย 30 เท่า
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
34,000

อบต.

หน่วย
งานรับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

60,000

อบต.

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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