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คำนำ
ด้ ว ยกระทรวงมหาดไทยมี ห นั งสื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวั น ที่ 15
พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อประโยชน์ในการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม กำหนดให้เมื่อแผนพัฒ นาจังหวัด
ได้รับ ความเห็ น ชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ ว การจัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้องต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒ นาจังหวัดดังกล่าวประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริห ารเชิงพื้นที่แบบ
บูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาค
มีระยะเวลา ห้าปี ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดให้ กับ ประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 5 แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น พ.ศ.2548 แก้ ไขเพิ่ ม เติม ถึง (ฉบั บที่ 3) พ.ศ.2561
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒ นาท้องถิ่นเป็ น
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลปอ อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
มิถุนายน 2562
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล
ตำบลปอตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเวียงแก่น ไปเป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่
ประมาณ 299 ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๘๖,๘๗๕ ไร่ โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้
ติดต่อกับตำบลตับเต่า อำเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันเป็นส่วนใหญ่ มีที่ราบระหว่างเชิงเขาเป็นชุมชนที่อยู่ อาศัยระหว่าง
เทือกเขาดอยยาว – ดอยผาหม่น ศักยภาพของพื้นที่สามารถจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศได้
โดยเฉพาะ ดอยผาตั้ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านทหารจีนคณะชาติ กองพล ๙๓ อยู่บริเวณ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปอ
ภูชี้ฟ้า ด้านหน่วยจัดการต้นน้ำหงาว – งาว บริเวณบ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลปอ,ภูชี้ดาว อยู่บริเวณ บ้านร่ม
โพธิ์เงิน หมู่ที่ 11 ตำบลปอ,จุดชมวิวทะเลหมอกตามแนวเทือกเขาดอยยาว - ดอยผาหม่น และพื้นที่ป่าบางส่วนยัง
มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มี 3 ฤดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เป็นแบบมรสุมเขตร้อน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึง่ มี 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้งแต่
บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด
มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ปริมาณน้ำฝน
โดยเฉลี่ย 1,981 มิลิเมตร/ปี ฝนตกเฉลี่ย 140 วัน/ปี ฝนตกชุกมากในเดือนสิงหาคม เฉลี่ยประมาณ 429
มิลิเมตร/ปี สภาวะฝนทิ้งช่วงจะอยู่ในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยัง
มีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุดบนยอดดอย ประมาณ 3 องศา
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็น ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียว พื้นราบ
เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว
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1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่านและเป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยหลายสาย โดยมีแม่น้ำ งาวเป็นสายหลัก
และมีแหล่งน้ำธรรมชาติดังนี้
- ลำน้ำ , ลำห้วย 54 สาย ดังนี้
๑) ลำน้ำงาว
๒) ห้วยจะยิน
๓) ห้วยคุ
๔) ห้วยหาน
๕) ห้วยห้อม
๖) ห้วยผาแล
๗) ห้วยหัด
๘) ห้วยผาตั้ง
๙) ห้วยปอ
๑๐) ห้วยน้ำกุ๊ก
๑๑) ห้วยต้นม่วง
๑๒) ห้วยขี้เหล็ก
๑๓) ห้วยขมดิน
๑๔) ห้วยเหล่าหลวง
๑๕) ห้วยนาน้อย
๑๖) ห้วยโป่ง
๑๗) ห้วยผาลาด
๑๘) ห้วยวังควาย
๑๙) ห้วยเมี่ยง
๒๐) ห้วยต้นตอง
๒๑) ห้วยปลากั้ง
๒๒) ห้วยต้นฝาง
๒๓) ห้วยป่าตูม
๒๔) ห้วยป่าก้อ
๒๕) ห้วยเหล่าก๊อ
๒๖) ห้วยป่ายาง
๒๗) ห้วยเหล่าหลวงใน
๒๘) ห้วยโกโล
๒๙) ห้วยต้นเกลือ
๓๐) ห้วยค้อนฆ้อง
๓๑) ห้วยตุ้ม
๓๒) ห้วยต้นวุ้น
๓๓) ห้วยสันวังขอน
๓๔) ห้วยต้นฝาด
๓๕) ห้วยหินเขียว
๓๖) ห้วยไม้ตะเคียน
๓๗) ห้วยผาแดง
๓๘) ห้วยแม่กอดตอง
๓๙) ห้วยป่าไร่
๔๐) ห้วยป่าเปื๋อย
๔๑) ห้วยป่ากล้วยหลวง
๔๒) ห้วยเมี่ยงเฒ่าก้อง
43) ห้วยหก
44) ห้วยป่าคา
45) ห้วยน้ำจั่ว
46) ห้วยน้ำจั่ว
47) ห้วยน้ำฮื่อ
48) ห้วยเจ้อเย้ง
49) ห้วยหน่อขม
50) ห้วยกอดู่
51) ห้วยต้นโพธิ์
52) ห้วยหินขาว
53) ห้วยผาหม่น
54) ห้วยคึ
-บึง , หนอง ๑
แห่ง
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ป่าไม้ พื้นที่ป่าบางส่วนที่ติดชายแดนระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่อิงฝั่งขวาและ
ป่าแม่งาว ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากและมีสัตว์ป่าหลายชนิด แต่พื้นที่ป่าส่วนแห่งชาติส่วนใหญ่ถูกบุกรุกเป็นที่
ทำการเกษตรและช่วงหน้าแล้งเกิดปัญหาการเผาป่า เผาไร่และลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าหลายจุด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

3

2.ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 2๐ หมู่บ้าน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ผู้ปกครอง
๑
บ้านปางปอ
นายสมจิตร ตาพิชัย
๒
บ้านปางหัด
นายศักดิ์ณรงค์ สิริพุทธาสกุล
๓
บ้านดอน
นายวราวุธ อุสาใจ
๔
บ้านหนองเตา
นายเอกศักดิ์ ทรัพย์จตุโชค
๕
บ้านปอกลาง
นายไทยรัตน์ ลือชา
๖
บ้านผาแล
นายประสิทธิ์ พิชัย
๗
บ้านทรายทอง
นายเสรี หมั่นพัฒนาการ
๘
บ้านห้วยคุ
นายศตวรรษ กตเวทิตากุล
๙
บ้านห้วยหาน
นายเอกภพ จตุโชคอุดม
๑๐
บ้านอยู่สุข
นายกิตติพงษ์ อยู่ลึ
11
บ้านร่มโพธิ์เงิน
นายเฮ่อ ยอดมณีบรรพต
12
บ้านร่มฟ้าหลวง
นายบุญมา เกษตรโสภาพันธ์
13
บ้านฟ้าไทยงาม
นายยิ่งยง แซ่มัว
14
บ้านผาตั้ง
นายธนภัทร จรัญจำรูญกร
15
บ้านร่มฟ้าผาหม่น
นายสุรชัย กตเวทีธรรม
นายประเสริฐศักดิ์ เกสรธีรพันธ์
16
บ้านศิลาแดง
17
บ้านห้วยปอ
นางกอยเสี่ยว ใจมีสุขพงศ์พันธุ์
18
บ้านร่มฟ้าทอง
นายทรงเดช ยาอดมณีบรรพต
19
บ้านสันติพัฒนา
นายธรรมสาร เบญจรฆรณี
20
บ้านห้วยกุ๊ก
นายสัญชาติ แซ่วื้อ

หมายเหตุ
กำนันตำบลปอ
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ในปี พ.ศ. ๒๕๕5 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
5,683 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 8,610 คน คิดเป็นร้อยละ 66 จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล 5,683 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 8,610 คน คิดเป็นร้อยละ 66
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3.ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 17,549 คน แยกเป็นชาย 9,057 คน หญิง 8,492 คน มีความหนาแน่น เฉลี่ย 58.69 คน/
ตารางกิโลเมตร จำนวนหลังคาเรือน 5,240 ครัวเรือน
จำนวนประชากรตำบลปอ ( สิงหาคม ๒๕61)
จำนวนราษฎร
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น
( คน)
(ตามทะเบียนราษฎร์)
ชาย
หญิง
รวม
1 ปางปอ
279
199
176
375
2 ปางหัด
715
551
565
1,116
3 ดอน
570
832
815
1,647
4 หนองเตา
329
379
360
739
5 ปอกลาง
289
388
394
782
6 ผาแล
270
248
230
478
7 ทรายทอง
354
936
905
1,841
8 ห้วยคุ
443
1,249
1,195
2,444
9 ห้วยหาน
441
1,107
1,108
2,215
10 อยู่สุข
182
292
285
577
11 ร่มโพธิ์เงิน
37
97
63
160
12 ร่มฟ้าหลวง
28
83
51
134
13 ฟ้าไทยงาม
58
115
84
199
14 ผาตั้ง
496
982
772
1,754
15 ร่มฟ้าผาหม่น
108
194
166
360
16 ศิลาแดง
151
439
379
818
17 ห้วยปอ
75
169
166
335
18 ร่มฟ้าทอง
43
74
46
120
19 สันติพัฒนา
278
549
564
1,113
20 ห้วยกุ๊ก
94
174
168
342
รวม
5,240
9,057
8,492
17,549
3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 35 – 55 ปี
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4.สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ 90 อ่าน เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน
1.โรงเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 10 แห่ง ได้แก่
ลำดับ
โรงเรียน
จำนวนนักเรียนประมาณ (คน)
1 โรงเรียนหนองเตา
83
2 โรงเรียนปอวิทยา
193
3 โรงเรียนบรรพตวิทยา
242
4 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
158
5 โรงเรียนบ้านห้วยคุ
263
6 โรงเรียนบ้านทรายทอง
186
7 โรงเรียนบ้านห้วยหาน
216
8 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์
217
9 โรงเรียนบ้านผาแล
93
10 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัถ์ปิยะอุย
91
11 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก
55
12 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม
65
รวมทั้งสิ้น
1,862
2.โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ปีที่ 1-3 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
ลำดับ
โรงเรียน
จำนวนนักเรียนประมาณ (คน)
1 โรงเรียนปอวิทยา
113
2 โรงเรียนบรรพตวิทยา
105
3 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
56
4 โรงเรียนบ้านห้วยคุ
84
5 โรงเรียนบ้านห้วยหาน
89
6 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์
198
รวมทั้งสิ้น
645
ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561
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3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 17 แห่ง ได้แก่
ลำดับ
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนเด็ก
1 บ้านปางหัด
26
2 บ้านดอน
13
3 บ้านเจดีย์ทอง
31
4 บ้านหนองเตา
23
5 บ้านปอกลาง
29
6 บ้านทรายทอง
97
7 บ้านห้วยคุ
123
8 ห้วยหาน
102
9 อยู่สุข
26
10 ฟ้าไทยงาม
23
11 ผาตั้ง 104
25
12 ผาตั้ง
22
13 ร่มฟ้าผาหม่น
29
14 ศิลาแดง
43
15 สันติพัฒนา
36
16 ห้วยกุ๊ก
28
17 บ้านผาแล
25
รวมทั้งสิ้น
701
ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4.ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.ตำบลปอ) จำนวน 1 แห่ง
-ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) จำนวน 8 แห่ง
1.ศศช.บ้านหนอง
5.ศศช.บ้านพิทักษ์คีรี
2.ศศช.บ้านห้วยกุก๊
6.ศศช.บ้านร่มฟ้าผาหม่น
3.ศศช.บ้านห้วยปอ
7.ศศช.บ้านอยู่สุข
4.ศศช.บ้านศิลาแดง
8.ศศช.บ้านร่มฟ้าหลวง
-ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) จำนวน 3 แห่ง
1.ศูนย์บ้านห้วยหาน 2.ศูนย์บ้านห้วยคุ 3.ศูนย์บ้านผาตั้ง
4.2 สาธารณสุข
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่น กัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรค
ไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข
โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่ว มมือกัน รณรงค์ให้ช ุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดั บหนึ่ ง
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับเด็กแรก
เกิด - ๖ ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้
กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายยั งไม่สม่ำเสมอ
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และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพยายามอย่างยิ่ง
ที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
หน่วยงานด้านสาธารณสุข
-โรงพยาบาลเวียงแก่น สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ
-เตียงคนไข้ จำนวน 30 เตียง
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
ลำดับ
ชื่อสถานบริการ
สถานที่ตั้ง
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปางปอ
บ้านปางปอ หมู่ที่ 1
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปอกลาง
บ้านปอกลาง หมู่ที่ 5
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านผาแล
บ้านผาแล หมู่ที่ 6
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยหาน
บ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านผาตั้ง
บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านร่มฟ้าทอง
บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 18
-โครงการสุขศาลาพระราชทานฯ ศกร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก จำนวน 1 แห่ง
-ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 20 แห่ง
-คลินิกเอกชน
จำนวน 2 แห่ง
4.3 อาชญากรรม
ตำบลปอ ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์ส ินประชาชน และทำลาย
ทรัพย์สินของราชการ ซึ่ง อบต.ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า
ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูล
ที่สำรวจพบว่าครัวเรือนหรือหมู่บ้าน ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาของ อบต.ที่
สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือการติดตั้งกล้อ งวงจรปิดในจุดที่
เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็น
ประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ ชุมชน
ได้ ร ั บ ผลกระทบเป็ น อย่ า งมาก การแก้ ไ ขปั ญ หา คื อ การแจ้ ง เตื อ นให้ ผ ู ้ ป กครองดู แ ลบุ ต รหลานของตน
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้น
เลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทาง อบต.จะต้อง
หาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้
4.4 ยาเสพติด
เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดชายแดนลาว จึงมีปัญหายาเสพติดอยู่พอสมควร แต่ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้
ดำเนินการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล
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4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้
๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน
6. ประสานการขอรับความช่วยเหลือการสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังในเขตรับผิดชอบ
หมูที่
จำนวน
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต
ถนนลูกรัง
สายทางรวม แอสฟัลส์(สาย) เสริมเหล็ก(สาย)
(สาย)
(สาย)
1
1
1
5
2
2
2
12
5
3
1
13
3
4
2
1
3
3
5
1
14
5
6
1
5
2
7
1
5
3
8
1
2
9
2
9
1
1
7
3
10
1
3
11
1
2
12
1
4
13
1
1
14
2
2
7
2
15
1
6
16
1
5
1
17
5
18
1
3
19
1
6
2
20
4
รวม
20
7
119
33
ถนนเชื่อมระหว่างตำบล
2
2
1
ถนนในการรับผิดชอบของ
2
1
หน่วยงานอื่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
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(สาย)
1
3
1
1
2
1
3
1
2
1
1
2
18
1
-
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5.2 การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ อบต.จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหา
คือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธี การที่จะ
ดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ อบต.ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
5.3 การประปา
การประปา ประชาชนส่วนมากใช้ประปาภูเขา และยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน มีปัญหาคือขาด
แคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภค ไม่มีแหล่งน้ำเนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตาม
จุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น อบต.ก็ได้นำบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถ
ดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป
5.4 โทรศัพท์
-ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
-มีตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ จำนวน 20 แห่ง
5.5 ไปรษณียห์ รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์บ้านปอกลาง ตั้งอยู่ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย

6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของพื้นที่
คือ ข้าว ข้าวโพด ส้มโอ ลำไย ส้มเขียวหวาน หอมหัวใหญ่ ขิง ผักเมืองหนาวและผลไม้เช่น กาแฟ อะโวคาโด องุ่น
ดำไร้เมล็ด สตอเบอรี่ เป็นต้น ปัจจุบันเกษตรกรหลายรายได้ห ันมาปลูกยางพารามากขึ้น นอกจากนั้นยั งมี
หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนการทำการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้น คือ มูลนิธิโครงการ
หลวงฯได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืช ปลูกผักปลอดสารพิษและผลไม้เมืองหนาวที่เหลือประกอบอาชีพ
ส่วนตัวและรับจ้าง
6.2 การประมง
ตำบลปอ มีการประมง คือ เลี้ยงบ่อปลาตามบ้านและหมู่บ้านสำหรับไว้อุปโภคบริโภคและไว้ขาย
6.3 การปศุสัตว์
ตำบลปอ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของ ตำบลปอ
6.4 การบริการ
โรงแรม
รีสอร์ท
24
ร้านอาหาร
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง

โรงภาพยนตร์
สถานีขนส่ง
ร้านเกมส์
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6.5 การท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลปอ
๑.ดอยผาตั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านผาตั้งหมู่ที่ ๑๔ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
หมู่บ้านผาตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ๑,๖๓๕ เมตร ห่างจากหมู่บ้าน ๒ กม. มีจุดชมวิวตามแนวชายแดนไทย-ลาว
เรียกว่า “ผาบ่องประตูสยาม” หรือ”ผาบ่องประตูรักแห่งขุนเขา “เป็นถิ่นฐานเดิมของผู้อพยพอดีตทหารจีนคณะ
ชาติกองพลที่ ๙๓ ภายใต้การบังคับบัญชาของ นายพลหลี่เหวิน ฟาน ความสวยงามที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
หมู่บ้านผาตั้ง ไม่ว่าจะเป็นสภาพทะเลหมอกยามเช้า สายน้ำโขงที่มองเห็นจากยอดดอยไหลคดเคี้ยวเข้าสู่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไกลสุดสายตา กลิ่นอายธรรมชาติ อากาศเย็นสบายบริสุทธิ์ทุกฤดูกาล รวมทั้งวัฒนธรรม
ประเพณีการต้อนรับ และอาหารจีนที่ถูกรสนิยมของคนไทย
- ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย ๑57 กิโลเมตร
- ระยะทางจากตัวอำเภอเวียงแก่น ๓๐ กิโลเมตร
๒.จุดชมวิวผาบ่องประตูสยามหรือผาบ่องประตูรักแห่งขุนเขา เป็นหน้าผาหินขนาดใหญ่ตรง
กลางเป็นเนินช่องเขาขนาดใหญ่เหมือนประตู ในอดีตเป็นช่องทางผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทะเลหมอกได้เกือบตลอดทั้งปี ในฤดูหนาวจะมีดอกพญาเสือโคร่ง (ซากุระ) ตลอดทางขึ้น
ลงสวยงามมาก มีจุดกางเต็นท์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดตั้งให้มีไว้บริการตลอดปี
๓.จุดชมวิวช่องผาขาด เป็นจุดชมวิวที่อยู่ใกล้จุดชมวิวผาบ่องประตูสยามลักษณะเป็นหน้าผาหินที่ขาด
ออกจากกัน สามารถชมวิวทิวทัศน์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ และ สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น
และทะเลหมอกตลอดทั้งปี
4.จุดชมวิวเนิน 102 จากจุดช่องผาขาดเดินขึ้นดอยต่อไปยัง เนิน 102 ระยะทางกว่า 300 เมตร
จะเป็น จุดชมพระอาทิตย์ตกดินทางฝั่งประเทศไทย และจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงาม
กว้างไกลสุดสายตาทางฝั่งประเทศลาว ซึ่งตามจริงไม่เพียงชมทะเลหมอกทางฝั่งลาวได้ทางเดียว เท่านั้นทางฝั่ง
ไทยก็สามารถชมได้ เห็นเป็นทิวหมอกละลอกคลื่นอยู่ไกล ๆ
5.จุดชมวิวเนิน 103 จากเนิน 102 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว 500 เมตร ก็จะเป็น จุดชม
ทะเลหมอก ที่กล่าวได้ว่าสวยงามที่สุดกว่าทุกยอดบนดอยผาตั้ง เรียกว่า เนิน 103 เพราะจะชม
ทะเลหมอกได้กว้างไกลแบบพาโนราม่า
6.ภูชี้เดือน ตั้งอยู่บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เป็นจุดชมวิวบริเวณชายแดนไทย – ลาว อยู่บริเวณยอดดอยผาหม่นน้อย ซึ่งอยู่ระหว่างดอยผาตั้ง – ภูชีฟ้า
ภูชี้เดือน แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย ภูน้องแฝดที่สามของทั้งภูชี้ฟ้าและภูชี้ดาว สำหรับ
ชื่นชมทะเลหมอกสวย ๆ สัมผัสอากาศหนาวเย็น และจุดชมวิว 360 องศา อีกทั้งยังเป็นจุดเห็นพระอาทิตย์ขึ้น
และตกดินได้อย่างงดงาม นักท่องเที่ยว สามารถเดินเท้าจากภูชี้ดาวได้เพียงไม่ถึงชั่วโมง โดยด้านบนของภูชี้
เดือน มีลักษณะเป็นยอดปลายดอยยื่นออกไป และมีลานด้านสันปลายดอยกว้างเหมาะสำหรับเป็นพื้นที่ใช้กาง
เต็นท์พักแรม และเปิดให้มีการท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559
-ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย 174 กิโลเมตร
-ระยะทางจากตัวอำเภอเวียงแก่น 47 กิโลเมตร
7.ภูชี้ดาว ตั้งอยู่บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็น
จุดชมวิวบริเวณชายแดนไทย – ลาว อยู่บริเวณยอดดอยผาหม่นน้อย ซึ่งอยู่ระหว่างดอยผาตั้ง – ภูชี้ฟ้า จุดเด่น
ของ ภูชี้ดาว นี้ อยู่ที่ยอดสูงสุด สามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา ไม่มีต้นไม้ สิ่งก่อสร้างใด ๆมาบดบัง มีแนว
รั้วไม้ไผ่กันเขตแดนป้องกันอันตรายมาสร้างเป็นจุดเด่นบนยอดชมวิวแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังใหม่ ทุก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
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อย่างยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ ป่าเขา ต้นไม้ ทิวทัศน์ทะเลหมอกมีบรรยากาศที่สวยงามมากในฤดูหนาว
สามารถมองเห็นทะเลหมอก ตลอดฤดูหนาว เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย ภูชี้ดาวแหล่งท่องเที่ยว
ที่น้อยคนจะเคยขึ้นไปสัมผัสชมทะเลหมอกแต่ปัจจุบันนี้กำลังจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นจุดชมวิว
ทะเลหมอก ที่มียอดเขาเป็นปลายแหลมชี้ขึ้นสู่ท้องฟ้า เห็นวิวทะเลหมอกด้านหน้าแบบพาโนราม่า
-ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย 177 กิโลเมตร
-ระยะทางจากตัวอำเภอเวียงแก่น 50 กิโลเมตร
8.ภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ภูชี้ฟ้ามีบริเวณยอดสูงสุดเป็นลักษณะแหลมสูงชี้ขึ้นไปบนฟ้า เป็นจุดที่นักท่องเที่ยว
สามารถขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าได้สวยงามที่สุดอีกทั้งสามารถมองเห็นหุบเขาสลับซับซ้อน
และชายแดนฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ากว้างไกลไร้ขอบเขต ทางขึ้นภูชี้ฟ้า ที่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่
ที่ ๑๘ ตำบลปอ นักท่องเที่ยวสามารถนำรถขึ้นมาจอดที่หน่วยจัดการต้นน้ำหงาว – งาว และเดินเท้าอีกเพียง ๔๐๐
เมตร ก็จะถึงจุดชมวิวภูชี้ฟ้าที่สวย โดยเฉพาะฤดูหนาว สองข้างทางเดินเท้าขึ้นสู่ภูชี้ฟ้า จะมีดอกพญาเสือโคร่งหรือ
ดอกซากุระเมืองไทย,ดอกชงโค (ดอกเสี้ยวป่า) จะบานสะพรั่งทั่วดงดอย และเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบผจญ
ภัย
-ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย 185.7 กิโลเมตร
-ระยะห่างจากตัวอำเภอเวียงแก่น 58.7 กิโลเมตร
9.พลับพลาทรงงาน เป็นพลับเพลาทรงงาน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๘ บ้านร่มฟ้าทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่ประทับ
ทรงงานระหว่างที่มาเยี่ยมเยือนราษฎรที่หมู่บ้านร่มฟ้าทอง ซึ่งใกล้บริเวณพลับพลาทรงงานได้มีศูนย์ศิลปชีพของ
ชาวเขาจัดตั้งโดยพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ชาวเขาที่มีความสามารถด้านงานฝีมือได้มีอาชีพเสริมต่อไป
ทางขึ้นบ้านร่มฟ้าทองเป็นอีกทางขึ้นที่สามารถไปชม ภูชี้ฟ้าได้ ใน ช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปีจะมี
ดอกพญาเสือโคร่ง (ซากุระ) บานสวยงามมาก
-ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย 185.7 กิโลเมตร
-ระยะทางจากตัวอำเภอเวียงแก่น 58.7 กิโลเมตร
10.ถ้ำเพชร ตั้งอยู่บริเวณป่าชุมชนบ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย ขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร ลึกประมาณ ๒๐๐ เมตร ภายในถ้ำเป็นหินปูนขนาดใหญ่ที่ตกตะกอนเป็น
ประกายระยิบระยับ ภายในถ้ำมีน้ำไหลผ่านในบริเวณถ้ำ การเดินทางจากหมู่บ้านถึงตัวถ้ำจะต้องเดินทางด้วยเท้า
ประมาณ ๔๐๐ เมตร เหมาะสำหรับคนที่ชอบการเดินป่า
-ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย 160 กิโลเมตร
-ระยะทางจากตัวอำเภอเวียงแก่น 33 กิโลเมตร
11.น้ำตกทรายทอง (น้ำตกตาดหมอก) ตั้งอยู่ระหว่างบ้านผาแล หมู่ที่ ๖ และ บ้านทรายทอง
หมู่ที่ ๗ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย น้ำตกทรายทองเป็นน้ำตกที่อยู่ในหุบเขาลึกเข้าไปในหมู่บ้าน
ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร จากหมู่บ้าน การเดินทางต้องเดินทางด้วยเท้า น้ำตกทรายทองเป็นน้ำตกที่มีความ
สูงของสายน้ำที่ตกลงมายังแอ่งน้ำประมาณ ๑๒ เมตร ปัจจุบัน น้ำตกทรายทองยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
มากนักเพราะการเดินทางค่อนข้างลำบากเหมาะสำหรับผู้ที่รักการผจญภัย
-ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย ๑๘๒ กิโลเมตร
-ระยะทางจากตัวอำเภอเวียงแก่น ๒๒ กิโลเมตร
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12.วนอุทยานถ้ำผาแล ตั้งอยู่บ้านผาแล หมู่ ๖ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นถ้ำหินปูน
มีถ้ำเล็กในพื้นที่เดียวกันทั้งหมด ๑๒ ถ้ำ เป็นถ้ำตัน เดินทางเข้าออกได้ทางเดียว พื้นทีบ่ ริเวณด้านในหน้าถ้ำมีสำนัก
สงฆ์ และรถยนต์สามารถเดินทางเข้าถึงได้
-ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย ๑๗๙ กิโลเมตร
-ระยะทางจากตัวอำเภอเวียงแก่น ๓๗ กิโลเมตร
13. ถ้ำห้วยกุ๊ก ตั้งอยู่บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ที่ ๒๐ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็น
ถ้ำ หินปูน ซึ่งจะมีน้ำไหลอยู่ในบริเวณในถ้ำและถือเป็น ต้นน้ำของลำห้วยกุ๊ก ซึ่งยังคงมีไม้ป่าและธรรมชาติ ที่
สวยงามของความเป็นป่าต้นน้ำได้เป็นอย่างดี การเดินทาง โดยรถยนต์ขับเคลื่ อนสี่ล้อถึงหมู่บ้านห้วยกุ๊ก และ
สามารถเดินเท้าจากหมู่บ้าน ถึงบริเวณลำห้วย บริเวณหน้าถ้ำดังกล่าว ประมาณ ๒ กิโลเมตร เหมาะสำหรั บ
นักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย
-ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย ๑๗๓ กิโลเมตร
-ระยะทางจากตัวอำเภอเวียงแก่น ๒๔ กิโลเมตร
6.6 อุตสาหกรรม
- จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จำนวน - แห่ง
(มีคนงานต่ำกว่า ๑๐ คน หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน ๑ ล้านบาท)
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
-การพาณิชย์
ธนาคาร
แห่ง
บริษัท
แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แห่ง
ร้านค้าต่างๆ
138 แห่ง
ซุปเปอร์มาเก็ต
- แห่ง
-กลุ่มอาชีพ
มีกลุ่มอาชีพ จำนวน 13 กลุม่
๑.กลุ่มจักรสานบ้านปอกลาง
๒.กลุ่มจักรสานบ้านปางหัด
3.กลุ่มนวดแผนไทย
4.กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านปางหัด
5.กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดอน
6.กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านปอกลาง
7.กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทรายทอง

สถานีบริการน้ำมัน
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
ตลาดสด
โรงฆ่าสัตว์

3
5
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

8.กลุ่มเลี้ยงไก่-เพาะเห็ดบ้านดอน
9.กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้บ้านปางหัด
10.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านกอก
11.กลุ่มไม้กวาดบ้านผาแล
12.กลุ่มแปรรูปหญ้าแฝกบ้านปางปอ
13.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกองุ่นดำไร้เมล็ด

6.8 แรงงาน
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ ๙๕
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่
รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พื้นที่ส่วนมากเป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่ ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

13

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.๑ การนับถือศาสนา
-ประชาชนหมู่ที่ 1, หมี่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, นับถือศาสนาพุทธ
-ประชาชนหมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 13, หมู่ที่ 14,
หมู่ที่ 16, หมู่ที่ 17, หมู่ที่ 18, หมู่ที่ 19, หมู่ที่ 19 นับถือทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริตส์ และศาสนาอิสลาม
โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้
วัด มีจำนวน 5 วัด ดังนี้
1. วัดปางปอ
2. วัดบ้านปางหัด
3. วัดบ้านดอน
4. วัดบ้านปอกลาง
5. วัดบ้านผาแล
สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. สำนักสงฆ์ บ้านผาตั้ง
2. สำนักสงฆ์ บ้านร่มฟ้าผาหม่น
3. สำนักสงฆ์ บ้านสันติพัฒนา
ที่พักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1.ที่พักสงฆ์บ้านปางหัด
2.พี่พักสงฆ์ดอยป่ายาง
โบสถ์ จำนวน 11 แห่ง
7.๒ ประเพณีและงานประจำปี
-ตำบลปอ มีกลุ่มชาติพันธ์/ชนเผ่า 7 ชาติพันธ์ ได้แก่ 1.คนเมือง 2.ไทลื้อ 3.ม้ง 4.อิ้วเมี่ยน(เย้า)
5.จีนคณะชาติ(จีนฮ้อ) 6.อาข่า 7.ไทยใหญ่
๑.เผ่าไทลื้อ มีประเพณีที่สำคัญดังนี้
- พิธีเลี้ยงปางแปด เป็นการอันเชิญเจ้าป่าเจ้าเขาให้มาปกปักษ์รักษาพืชผลที่ทำการเพาะปลูกไว้ จัด
ในช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี
- พิธีฉายหนังแดง เป็นพิธีการขอฝนเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูก จัดขึ้นในช่วงเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน ของทุกปี
๒.เผ่าอาข่า มีประเพณีปีใหม่อาข่าจะมีการโล้ชิงช้า จัดขึ้นในช่วงเดือน สิงหาคม ของทุกปี
๓.เผ่าจีนคณะชาติ หรือจีนฮ่อ มีประเพณีตรุษจีน , สาร์ทจีน มีการละเล่น เช่น การเชิดสิงโต จัดในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
๔. เผ่าม้ง จะมีการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง เป็นประเพณีที่ชนเผ่าม้งจะมารวมตัวกันเพื่อพบปะญาติพี่
น้องและมีกิจกรรมการละเล่น เช่น การโยนลูกช่วง การตีลูกข่าง การตีลูกขนไก่ การแข่งขันชนวัว เป็นต้น จะจัด
ในวันขึ้น ๑ ค่ำของเดือน ๒ ของทุกปี
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7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตตำบลปอ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำ
เครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน การทอผ้าพื้นเมือง การตีมีด ทำเครื่องเงิน การปักผ้าม้งและผ้าเมี่ยน ฯลฯ
ภาษาถิ่น เมืองล้านนา ภาษาไทลื้อ ภาษาม้ง ภาษาเมี่ยน ภาษาจีนยูนาน ภาษาอาข่า
๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตตำบลปอ ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรื อนและเหลือเอาไว้จำหน่ าย
บ้าง ได้แก่ เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่/หวาย/ต้นกก ผ้าที่ทอพื้นเมืองจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม ปักผ้าม้งและผ้า
อิ้วเมี่ยน

8.ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่งาว ซึ่งจะต้องนำมาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำห้วย , ลำน้ำ
3
สาย
บึง , หนองน้ำ
1
แห่ง
ลำเหมือง
20
สาย
อ่างเก็บน้ำ
แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย
บ่อน้ำตื้น
บ่อโยก
ระบบประปาหมูบ้าน
ระบบประปาภูเขา
ถังเก็บน้ำฝน

20
15
20
100

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

8.2 ป่าไม้
ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากและมี
สัตว์ป่าหลายชนิด แต่พื้นที่ป่าส่วนแห่งชาติส่วนใหญ่ถูกบุกรุกที่ทำกินเป็นที่ทำการเกษตรและช่วงหน้าแล้งเกิด
ปัญหาการเผาป่า เผาไร่และลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าหลายจุด
8.3 ภูเขา
ในพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขาสลับซับซ้อนของดอยยาวและดอยผาหม่น
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื ้ น ที ่ ข องตำบลปอ ส่ ว นมากเป็ น พื ้ น ป่ า และที่ ส ำหรั บ เพาะปลู ก ที ่ อ ยู ่ อ าศั ย ร้ า นค้ า สถาน
ประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่
ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่ ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น และน้ำฝนน้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ ส่วนมาก
เป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหาของ อบต.ได้จัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

15

โครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะ
รองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะ
รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน ฯลฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

๑๖

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
วิสัยทัศน์
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด
วิสัย ทัศน์ แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ยั งคงมีความต่อเนื่องจากวิสั ยทั ศน์แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศู นย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0
(2) ผลิ ตภัณ ฑ์มวลรวมในประเทศต่อหั ว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหั ว
(GNP Per Capita) ณ สิ้ น แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ในปี 2564 เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 317,051 บาท (9,325
ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
(1) ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามมั่ น คงทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม (Socio Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
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(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก
ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด
1) แผนพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
(1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับระบบ
การผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร
(2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้น
การพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุน
การค้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(3) พั ฒ นาเมืองศูน ย์ กลางความเจริญ และเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ
(4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ
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(5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่นำไปสู่
การพึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ
2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย- พะเยา-แพร่-น่าน)
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vison)
“ประตูการค้าสู่สากล โดเด่นวัฒนธรรมล้านนา
สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำ
โขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน
2. การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
3. พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและ
สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
4. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจรังหวัดสีเขียว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน มุ่งพัฒ นา
เชียงรายให้ เป็ นประตูการค้า การลงทุน พัฒ นาการเกษตรอินทรี ย์ พัฒ นาการท่องเที่ยวชายแดนและการ
ท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
3) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน์ (Vison)
“เมืองแห่งความสุข สร้างสรรค์นวัตกรรม เชื่อมโยงการค้าการลงทุน
เกษตรสีเขียว ท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนา”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าลงทุน และการบริการโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน +๖ และ GMS
กลยุ ทธ์ที่ 1 พั ฒ นาโครงสร้างพื้ นฐาน หลั กเพื่ อ อำนวยความสะดวกทางระบบโลจิส ติกส์
รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน +6 และ GMS
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือ การค้าชายแดนในภาพรวมเพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน +6 และ GMS
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ sMEs เพื่อเพิ่มมูลค่าการ
แข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการเกษตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

๑๙
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงของ
อาหาร
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาระบบตลาด
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒ นาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพเกิดการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ ASEAN +6,+3
กลยุ ท ธ์ที่ 2 ส่ งเสริ ม และกระตุ้น การท่ องเที่ ยวช่ วง Low Season พั ฒ นาปรับ ปรุงแหล่ ง
ท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่ภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มคุณค่า และมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยน้อมนำหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรับใช้ในวิถีชีวิต
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาที่อยู่อาศัยของครัวเรือนผู้เดือดร้อนให้มีความมั่นคงและเหมาะสมในการ
อยู่อาศัย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒ นาคุณภาพการศึกษาของประชาชนให้ ได้รับโอกาสและมีระดับการศึกษา
สูงขึน้
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีงานทำของกำลังแรงงานจากสายการศึกษาให้สมดุลและเพียงพอ
กับตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ให้มั่นคง พอเพียง ทั่วถึง และสมดุล
กลยุ ท ธ์ที่ 2 ส่ งเสริ ม เตรียมความพร้อ มรับ มื อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและภั ย
ธรรมชาติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 ส่ งเสริ ม การพั ฒ นาเมื อ งเพื่ อ การจั ด การสิ่ งแวดล้ อ มอย่ างมี ส่ ว นร่ ว มและมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ 1 ดำเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและปัญหาความมั่นคง ด้านต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ และการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความเป็นธรรมภาคประชาสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

๒๐
กลยุทธ์ที่ 5 ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและวินัยจราจรและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
กลยุ ทธ์ที่ 6 พัฒ นาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภ าพการบริห ารจัดการภัยคุกคาม
ความมั่นคง รูปแบบใหม่และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยภาคประชาชน
กลยุทธ์ที่ 7 การสร้างความรักความสามัคคีของราษฎรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี ส่วน
ร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ทำงานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า
พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุข”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS
- กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน
- กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และ การเกษตร
- กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรับรองการเจริญเติบโตของท้องถิ่น เพื่อ
เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
- กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐานสากล
- กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน
- กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรกั ษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
- กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้
มาตรฐานการศึกษา
- กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ
- กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน
- กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น
- กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์และปัญหา
แรงงานต่างด้าว
- กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

๒๑
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
- กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ
- กลยุทธ์ 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
- กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน
- กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“แดนทองการท่องเที่ยว วัฒนธรรมยั่งยืน รักษ์สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจดี ชุมชนมีส่วนร่วม ประชาชนมีสุข”
2.2 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมบริหารการจัดการป่าชุมชนและที่ดินทำกิน
2.3 เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง
2. เพื่อพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี
3. เพื่อพัฒนาด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ
4. เพื่อพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น
5. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนา อนุรักษ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. เพื่อพัฒนาด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ พัฒนาระบบเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
7. เพื่อพัฒนาด้านการสนับสนุนความมั่นคง ปลอดภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
8. เพื่อพัฒนาด้านการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9.เพื่อพัฒนาด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในท้องถิ่น
2.4 ตัวชี้วัด
1.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย
จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ
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2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใน
พื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล.
หอกระจายข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ
สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกัน
อุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
-พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
-สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา การส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ
-อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
เช่น
-โครงการสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง
-โครงการสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมชนปีใหม่เผ่าอิ้วเมี่ยน
-โครงการสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมไทลื้อ
-โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
-โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ฯลฯ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และ โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือ
ความปลอดภัย
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูป้ ่วยเอดส์ ผูย้ ากไร้ ผู้ด้อยโอกาส,โครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
-โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี,
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สำคัญ ฯลฯ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ การบริหารจัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ
ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯเป็นต้น
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
-โครงการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ตา่ งๆ
อาชีพและรายได้
เช่น โครงฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้สงู อายุ,ผู้พิการ,
กลุ่มสตรี
-โครงฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
-โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร
- พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อ
ดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจอาชีพ
และรายได้ ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ

7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น

8.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารการจัดการ
ป่าชุมชนและทีดินทำกิน

เป้าหมาย
-การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆควบคุมป้องกันโรคระบาด
ในพื้นที่
-พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุขของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ปอ
-ส่งเสริมการอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนน่าอยู่
ฯลฯ
-เพื่อพัฒนาระบบการเมืองและการมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
-ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น
-เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
-เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่า
ไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางด้านงาน
พัฒนาป่าชุมชน การควบคุมไฟฟ้า
-เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีที่ดนิ ทำกินอย่าง
ถูกต้อง

2.6 กลยุทธ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆ
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านพัฒนาระบบผังเมือง การออกแบบงานก่อสร้าง การควบคุมอาคาร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ
2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
2.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
3.1 สนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมและสนับสนุน สวัสดิการและการสงเคราะห์
3.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส
3.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ตามแนวพระราชดำริ
4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้
4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสร้างเสริมจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการดูแลรักษาที่สาธารณะในท้องถิ่น
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตรกรรม เกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์
5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพและรายได้
5.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการดำรงชีพตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
6.1 กลยุทธการพัฒนาด้านส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพองค์กรประชาชน
6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านรณรงค์ป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อ
6.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ตำบลปอ
6.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนน่าอยู่
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น(พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์)
7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความปรองดอง
สมานฉันท์
7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น (ความโปร่งใส)
7.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมประชาธิปไตยประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
ในการบริหารจัดการท้องถิ่น (ส่งเสริมการมีส่วนร่วม)
7.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสะดวกรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารการจัดการป่าชุมชนและทีดินทำกิน
8.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
8.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงของที่ดินทำกิน
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ
การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ กำหนดการพัฒนา
ที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทาง
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น
ให้ เข้มแข็งขึ้น เพื่ อเตรี ย มความพร้ อมคน สั งคม และระบบเศรษฐกิจของชุ ม ชนให้ ส ามารถปรับตั วรองรับ
ผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒ นาคน สังคม
เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
คือ ชุมชนน่าอยู่ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ พัฒนากลุ่มอาชีพ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ดูแลผู้ด้อยโอกาส
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
จากผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์
ด้านต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค ช่วยบรรเทาปัญหาความเดือนร้อน
ในด้านระบบคมนาคม จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน และ
ก่อสร้าง/ขยายเขต/ซ่อมแซม/ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้ า เมรุเผาศพ และศาลาประชาคม ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจจากการพัฒนา การก่อสร้างในด้านโครงสร้างพื้นฐานเกือบเต็มพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและการศึกษาในระดับต่าง ๆ ส่งเสริมการ
กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมศาสนา วัฒ นธรรมและประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนการบริการด้าน
สุขภาพอนามัย สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ยุ ทธศาสตร์ด้านการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้กับประชาชน ส่ งเสริมอาชีพเกษตรกรรม และ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประชาชนมีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่มีความเข้มแข็ง
สามารถดำเนิ น กิจกรรมได้ด้ว ยตนเอง แต่ยังขาดทางด้านวิชาการใหม่ ๆ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมให้ มีความ
เข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาการเมืองและการบริหาร พัฒนาบุคลากรและการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริห ารงาน ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความเพียงพอเหมาะสมและสมดุล และป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งโครงการที่ดำเนินการที่ ผ่านมานั้น บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่มีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจำกัด
ด้านงบประมาณ ด้านกฎหมาย ระเบียบ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีพื้นที่รับผิดชอบที่กว้าง
มาก ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการพัฒ นาจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามทางองค์การบริห ารส่วนตำบลปอ ก็
พยายามที่จะขจัดปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง
ไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
๑. ด้านการบริหาร
๑. ด้านการบริหาร
๑.๑ มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน ครอบคลุม
๑.๑ ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพื่อรองรับการพัฒนาใน
อำนาจหน้าที่ตามภารกิจ
อนาคต พื้นที่บางส่วนยังอยู่ในความดูแลของ พรบ.จัดรูป
๑.๒ มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอย่างชัดเจน
ที่ดิน และอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้ อบต.ไม่
๑.๓ ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้ภายใต้
มีอำนาจที่จะออกข้อกำหนดหรือออกข้อบัญญัติมาบังคับ
กรอบของกฎหมาย
ใช้ได้เต็มพื้นที่ บางส่วนอยู่นอกเขตควบคุมอาคารและ
๑.๔ มีการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น
เขตผังเมือง การก่อสร้างอาคารต่าง ๆ จึงไม่มีการควบคุม
๑.๕ มีการกำกับดูแลจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
๑.๖ มีส่วนราชการหลายส่วนในพื้นที่
๑.๗ มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอและทันสมัย
๒. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่
๒. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่
๒.๑ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
๒.๑ อำนาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจฯ บาง
อำนาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ภารกิจขาดความชัดเจน
ท้องถิ่น ทำให้ อบต.มีอำนาจในการบริหารจัดการงานได้ทั่วถึง
๒.๒ การถ่ายโอนภารกิจขาดการกำกับดูแลจาก
และรวดเร็ว
หน่วยงานจากต้นสังกัด ถ่ายโอนภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอน
๒.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
งบประมาณ
สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
๒.๓ มีส่วนราชการหลายส่วนในพื้นที่ที่มีอำนาจหน้าที่
ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง
ทับซ้อนกัน ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
๒.๓ การถ่ายโอนภารกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากตาม
๒.๔ ระเบียบยังขาดความชัดเจน มักถูก สตง.ทักท้วง
แผนการกระจายอำนาจฯ
อยู่เสมอ
๒.๔ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององค์กร
๒.๕ การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตำบล จาก
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ
ส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับควบคุม
ดูแลจากส่วนภูมิภาค
๒.๖ กฎหมายบางฉบับล้าสมัยและมีช่องโหว่ ไม่เอื้อต่อ
การพัฒนา เช่น พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่
๓. บุคลากร
๓. บุคลากร
๓.๑ สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและ
๓.๑ ลักษณะการทำงานมุ่งที่ผลงานของแต่ละส่วนงาน
งบประมาณ
มากกว่าการทำงานในภาพรวมของ อบต.
๓.๒ บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ทำให้เข้าใจ
๓.๒ บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพและ
วัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น
ขาดทักษะประสบการณ์
๓.๓ บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม ฝึกอบรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
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จุดแข็ง (Strength)
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๔. งบประมาณ
๔.๑ มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ทำให้มี
อิสระและเกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ
๔.๒ ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรจากส่วนกลาง

จุดอ่อน (Weakness)
๔. งบประมาณ
๔.๑ การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด มีแนวโน้มลดลงทุกปี

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
๑. ด้านการเมืองการปกครอง
๑. ด้านการเมืองการปกครอง
๑.๑ แนวโน้มการกระจายอำนาจ/ข้อเสนอการปฏิรูป
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ทำให้บทบาทการบริหารราชการ
ทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผลต่อการ
ส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
ดำเนินนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง
๑.๒ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ (Area ๑.๒ พื้นที่ทับซ้อนระหว่างส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ
ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารงานได้
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ การขยายตลาดทางการค้าการลงทุนทั้งภาคเกษตร
๒.๑ ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การพัฒนาไม่
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ต่อเนื่อง
๒.๒ แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญา
๒.๒ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคาสินค้า
เศรษฐกิจพอเพียง
อุปโภค/บริโภค เช่น น้ำมัน ข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษา
๒.๓ อัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท
โรค แพงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๒.๓ ราคาพืชผลการเกษตรไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับกลไก
ราคาของตลาด
๒.๔ กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็ง
๒.๕ เกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม
๓. ด้านสังคม วัฒนธรรม
๓. ด้านสังคม วัฒนธรรม
๓.๑ มีสถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่ และมีศูนย์การเรียนรู้
๓.๒ การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรม
นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษา ตะวันตกของประชาชน
อย่างทั่วถึง
๓.๒ ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมา
๓.๒ มีโรงพยาบาลเวียงแก่น ตั้งอยู่ครอบคลุมทั้งพื้นที่
เยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม
๓.๓ รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพ
ติดเป็นวาระแห่งชาติ
๓.๔ การขยายตัวเป็นชุมชนเมือง
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๒๘
โอกาส (Opportunity)
๔. นโยบายรัฐบาล
๔.๑ นโยบายการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น
วาระแห่งชาติ
๔.๒ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ค่าแรงงานขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท
- ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท
- เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ
๔.๓ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
แหล่งเงินทุน
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ มีแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ใน
การเกษตร
5.2 มีทรัพยากรป่าไม้และวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาที่
หลากหลายสามรถพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ได้และเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่
5.3 มีพนื้ ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สร้าง
รายได้ให้แก่ราษฎร
๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๑ เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การปฏิบัติงานและการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และให้บริการข้อมูลมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๖.๒ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกสะดวก
รวดเร็วขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา

อุปสรรค (Threat)
๔. นโยบายรัฐบาล
๔.๑ นโยบายส่วนใหญ่ของรัฐบาลเป็นนโยบายประชา
นิยม ขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
๔.๒ นโยบายบางนโยบายที่ไม่สามารถดำเนินการได้
จริง

๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ กฎหมายและข้อกำหนดเรื่องการควบคุมมลพิษ
ปัญหามลพิษทางน้ำและอากาศ
5.2 พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเป็น
ภูเขาสูงชันเป็นข้อจำกัดในการพัฒนาในพื้นที่
๕.3 ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกันในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๑ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน ICT

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย
มี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆ กับ
คู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซีย นก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ
ขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
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๒๙
Asian จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC
เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นา ไว้จำนวน 8 ยุทธศาสตร์
ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปอ ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
การเข้ าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ของไทย ทำให้ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการอื่น
ใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น
เป็นต้น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
การศึกษา
ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆใน
อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จึงให้ ความสำคัญ กับภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โดยการรณ รงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่กระตุ้นให้ลูกหลานได้สนใจศึกษาเล่าเรียนภาษาต่าง ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ
ศาสนา
อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น
เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนและชาวจีนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์
เป็นต้น
วัฒนธรรม
ประชาสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี
แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สำคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมี
อาหารที่เป็ น ข้อห้ าม ตามธรรมเนี ย มบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรื อ
นามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รั บการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะคนจนผู้ด้อยโอกาสจำนวนมาก
มากขึ้นปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติ (ลูกจ้างชาวลาว) ที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้น
กันได้จะมีชุมชนปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนชั้นนั้นที่มี
ปัญหาคนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย และให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒ นธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน
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๓๐
ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง
อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่ มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทย
มากขึ้น
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด
จากคนไทยคือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือทรัพยากรธรรมชาติที่
สำคัญอื่นๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นไม่ว่าจะเป็น จุด
ชมวิวดอยผาตั้ง ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน รวมทั้งร่วมบูรณาการการทำงานกับชาวบ้าน รีสอร์ท ที่พักในพื้นที่
เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวส่งเสริมกลุ่มอาชี พในพื้นที่ให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างรายได้
ให้กับชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ปั ญ หาด้ า นสาธารณสุ ข ที่ ส ำคั ญ คงหนี ไ ม่ พ้ น โรคติ ด ต่ อ ที่ ส ำคั ญ ไม่ ว่ า จะเป็ น โรคเอดส์
ไข้เลือดออก SARs โรคพิษสุนัขบ้า ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย
การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืช และโรคระบาด
สัตว์
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง
ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพังการ
บริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต
อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทำนิติกรรมต่างๆซึ่ง
เกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการป่าชุมชนและที่ดินทำกิน
การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด
จากคนไทยคือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างชาติ แล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่บุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ
อาจมีนายทุนเข้ามาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอื่นๆ อาจทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

๓๑

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-ด้านบริการชุมชนและสังคม

-แผนงานเคหะและชุมชน

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

-ด้านบริการชุมชนและสังคม
-ด้านการเศรษฐกิจ

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย

-ด้านบริหารทั่วไป
-ด้านบริการชุมชนและสังคม
-ด้านการดำเนินการอื่น

-แผนงานการศึกษา
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานสังคมสงเคราะห์
-แผนงานการรักษาความความสงบภายใน
-แผนงบกลาง
-แผนงานเกษตร

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ -ด้านการเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจอาชีพและรายได้

-ด้านบริการชุมชนและสังคม
-ด้านการเศรษฐกิจ
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-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-กองช่าง
-หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน
-กองการศึกษาฯ
-หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน
-สำนักงานปลัด
-หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน

หน่วยงาน
สนับสนุน
-สำนักงานปลัด
-กองคลัง
-กองการศึกษาฯ
-สำนักงานปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองคลัง
-กองการศึกษาฯ
-กองช่าง

-สำนักงานปลัด
-หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน
-สำนักงานปลัด
-หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน

-กองคลัง
-กองการศึกษาฯ
-กองช่าง
-กองคลัง
-กองการศึกษาฯ
-กองช่าง

๓๒

ที่

ยุทธศาสตร์

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
สุขภาพ

ด้าน

แผนงาน

-ด้านบริการชุมชนและสังคม -แผนงานสาธารณสุข

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานงบกลาง
-แผนงานสังคมสงเคราะห์
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-ด้านบริการชุมชนและสังคม -แผนงานเกษตร
-ด้านการเศรษฐกิจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-สำนักงานปลัด

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ -ด้านบริหารทั่วไป
ท้องถิ่น
-ด้านการดำเนินงานอื่น

-สำนักงานปลัด
-กองคลัง
-กองการศึกษาฯ
-กองช่าง

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการ
บริหารการจัดการป่าชุมชนและที่ดินทำกิน

-สำนักงานปลัด
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หน่วยงาน
สนับสนุน
-กองคลัง
-กองการศึกษาฯ
-กองช่าง
-สำนักงานปลัด
-กองคลัง
-กองการศึกษาฯ
-กองช่าง

-สำนักงานปลัด
-กองช่าง
-กองคลัง

๓๓

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์

จำนวน
โครงการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผ. 01

จำนวน
โครงการ

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

รวม 5 ปี
งบประมาณ
(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัย
3.1 แผนงานงานสังคม
สงเคราะห์
3.2 แผนงานงบกลาง
3.3 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
รวม

70
70

35,600,000
35,600,000

74
74

36,600,000
36,600,000

101
101

45,950,000
45,950,000

76
76

38,850,000
38,850,000

77
77

37,700,000
37,700,000

398
398

194,700,000
194,700,000

22
45

10,891,707
3,770,000

22
49

10,891,707
3,895,000

25
51

11,041,707
3,915,000

25
51

11,041,707
3,915,000

25
51

11,041,707
3,915,000

119
247

54,908,535
19,410,000

67

14,661,707

71

14,786,707

76

14,956,707

76

14,956,707

76

14,956,707

366

74,318,535

7

685,600

7

685,600

7

685,600

7

685,600

7

685,600

35

3,428,000

3
10

5,100,000
710,000

3
11

5,100,000
810,000

3
11

5,100,000
810,000

3
11

5,100,000
810,000

3
11

5,100,000
810,000

15
54

25,500,000
3,950,000

20

6,495,600

21

6,595,600

21

6,595,600

21

6,595,600

21

6,595,600

104

32,878,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ปี 2561
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์

ปี 2562
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 01

ปี 2564
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเกษตร
8
8

2,700,000
2,700,000

8
8

2,700,000
2,700,000

8
8

2,700,000
2,700,000

8
8

2,700,000
2,700,000

8
8

8
2,700,000

40
40

1,350,000
1,350,000

10
9

410,000
100,000

10
9

410,000
100,000

10
9

410,000
100,000

10
9

410,000
100,000

10
9

410,000
100,000

50
45

2,050,000
500,000

5

580,000

5

580,000

5

580,000

5

580,000

5

580,000

25

2,900,000

16

1,930,000

16

1,930,000

16

1,930,000

16

1,930,000

16

1,930,000

80

9,650,000

รวม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม
สุขภาพ
6.1 แผนงานสาธารณสุข
6.2 แผนงานงบกลาง

40

3,020,000

40

3,020,000

40

3,020,000

40

3,020,000

40

3,020,000

200

15,100,000

26
1

650,000
360,000

26
1

650,000
360,000

27
1

690,000
400,000

27
1

690,000
400,000

27
1

690,000
400,000

133
5

3,370,000
1,920,000

รวม

27

1,010,000

27

1,010,000

28

1,090,00

28

1,090,00

28

1,090,00

138

5,290,000

รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
5.1 แผนงานเกษตร
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
5.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท้องถิ่น
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม
การบริหารจัดการป่าชุมชนและที่ดำทำ
กิน
8.1 แผนงานเกษตร
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 01

ปี 2564
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

22
22

1,566,000
1,566,000

24
24

2,180,000
2,180,000

26
26

2,720,000
2,720,000

26
26

2,720,000
2,720,000

26
26

2,720,000
2,720,000

124
124

11,906,000
11,906,000

3

300,000

3

300,000

3

300,000

3

300,000

3

300,000

15

1,5000,000

3

300,000

3

300,000

3

300,000

3

300,000

3

300,000

15

1,5000,000

257

65,353,307

268

67,192,307

303

76,351,307

278

69,251,307

279

68,101,307

1,385

350,542,535
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แบบ ผ. 02

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ
GMS
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ปางปอ-บ้านประชาภักดี
หมู่ที่ 1
2 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1
3 โครงการก่อสร้างระบบ
กรองน้ำประปาเพื่อ
อุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 1

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้มาตรฐานใน
การสัญจรไปมา
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
หมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
สำหรับอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรและไขปัญหา
ภัยแล้ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
400,000
( อบต.)

2562
(บาท)
-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

400,000
( อบต.)

-

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

400,000
( อบต.)

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีเส้นทาง
ความสะดวกในการ คมนาคมที่สะดวก
สัญจร ร้อยละ 100 รวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีอาคาร
ประโยชน์
เอนกประสงค์
ร้อยละ 100
ประจำหมู่บ้าน
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน ร้อยละ
100

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๓๗

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนได้มี
ตามแบบ
หมู่ที่ 1
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก มาตรฐาน อบต.
รวดเร็วและได้มาตรฐานใน
การสัญจรไปมา
7 โครงการรพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
ตามแบบ
บ้านปางปอ หมู่ที่ 1
สำหรับอุปโภค-บริโภคและ มาตรฐาน อบต.
เพื่อการเกษตร

-

-

-

-

500,000
( อบต.)

-

4 โครงการปรับปรุงระบบ
น้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
สำหรับอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

5 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ในป่าสุสาน
หมู่ที่ 1

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในการร่วม
กอบพิธีกรรม

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรได้สะดวก

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

งบประมาณ
2563
(บาท)
200,000
( เงินสะสม)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน ร้อยละ
100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ
200,000
ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีศาลา
( เงินสะสม)
ประโยชน์
เอนกประสงค์ไว้ใช้
ร้อยละ 100
ประโยชน์ใน
หมู่บ้าน
400,000
ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
( อบต.)
ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
400,000 ประชาชนมี
ประชาชนมี
( อบต.) น้ำประปาใช้ทุก
น้ำประปาใช้ในการ
ครัวเรือน ร้อยละ
อุปโภค-บริโภค
100
เพียงพอต่อความ
ต้องการ
การขนส่งผลผลิต
ประชาชนได้ใช้
ทางการเกษตรได้รับ ถนนสัญจรในการ
ความสะดวกรวดเร็ว ขนส่งพืชผลทาง
ร้อยละ 100
เกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๓๘

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

9

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา
10 โครงการก่อสร้างระบบ
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ตามแบบ
กรองน้ำประปา (แบบหยอด น้ำประปาที่ใสสะอาด มาตรฐาน อบต.
เหรียญ) เพื่ออุปโภค-บริโภค สามารถอุปโภคหมู่ที่ 2
บริโภคใช้อย่างเพียงพอ
11 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2
12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ตามแบบ
ท่วมขังและสามารถ
มาตรฐาน อบต.
ระบายน้ำได้อย่าง
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ตามแบบ
ใช้ในการขนส่งสินค้า
มาตรฐาน อบต.
ทางการเกษตรได้
สะดวก
13 โครงการก่อสร้างระบบ
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ตามแบบ
กรองน้ำประปา (แบบหยอด น้ำประปาที่ใสสะอาด มาตรฐาน อบต.
เหรียญ) เพื่ออุปโภค-บริโภค สามารถอุปโภคหมู่ที่ 2
บริโภคใช้อย่างเพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000
( อบต.)

-

-

500,000
( อบต.)

-

-

500,000
(เงินสะสม)

-

-

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีเส้นทาง
ความสะดวกในการ คมนาคมที่สะดวก
สัญจร ร้อยละ 100 รวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ประชาชนมีเส้นทาง
ขังและระบายน้ำได้ คมนาคมที่สะดวก
ร้อยละ 100
รวดเร็วและ
ปลอดภัย
500,000
การขนส่งผลผลิต
ประชาชนได้ใช้ถนน
( อบต.)
ทางการเกษตรได้รับ สัญจรในการขนส่ง
ความสะดวกรวดเร็ว พืชผลทางเกษตร
ร้อยละ 100
500,000 ประชาชนมี
ประชาชนมี
( อบต.) น้ำประปาใช้ทุก
น้ำประปาใช้ในการ
ครัวเรือน
อุปโภค-บริโภค
ร้อยละ 100
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๓๙

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

14 โครงการถมดินที่สาธารณะ
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

18 โครงการขยายบ่อขยะ
หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา
เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย
ให้ถูกสุขลักษณะ
อนามัย

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
500,000
(อบต.)

2562
(บาท)
-

-

500,000
(อบต.)

-

-

-

-

-

500,000
(อบต.)

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

250,000
( เงินสะสม)

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

250,000
( เงินสะสม)

-

-

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีที่สาธารณะ
ใช้ประโยชน์ส่วนรวม
15 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ตามแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน เส้นทางคมนาคมที่
มาตรฐาน อบต.
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3
สะดวกรวดเร็วและได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา
16 โครงการก่อสร้างระบบ
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ตามแบบ
น้ำประปาภูเขา เพื่ออุปโภค- น้ำประปาที่ใสสะอาด มาตรฐาน อบต.
บริโภค หมู่ที่ 3
สามารถอุปโภคบริโภคใช้อย่างเพียงพอ
17 โครงการรต่อเติมศาลา
เอนกประสงค์ป่าสุสาน
ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ร้อยละ
100
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ร้อยละ 100

ประชาชนมีที่
สาธารณะไว้ใช้
ประโยชน์
ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน
ร้อยละ 100

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
กองช่าง

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ
ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีเส้นทาง
ความสะดวกในการ คมนาคมที่สะดวก
สัญจร ร้อยละ 100 รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

- ขยะมูลฝอยถูกกำจัด
ด้วยวิธีการที่ถูก
สุขลักษณะ ลดปัญหา
มลพิษในพื้นที่
- ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

กองช่าง

สามารถกำจัดขยะ
มูลฝอยที่จัดเก็บและ
รวบรวมได้ในเขต
พื้นทีห่ มู่บ้าน ร้อยละ
100

กองช่าง

๔๐

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
19
20

21

22

23

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการต่อเติมศาลาเมรุ
เพื่ออำนวยความ
ตามแบบ
ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
สะดวกให้กับประชาชน มาตรฐาน อบต.
ในการกอบพิธีกรรม
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ตามแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน เส้นทางคมนาคมที่
มาตรฐาน อบต.
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3
สะดวกรวดเร็วและได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ตามแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน เส้นทางคมนาคมที่
มาตรฐาน อบต.
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4
สะดวกรวดเร็วและได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา
โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ตามแบบ
น้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ท่วมขังและสามารถ
มาตรฐาน อบต.
ระบายน้ำได้อย่าง
รวดเร็ว
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ตามแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน เส้นทางคมนาคมที่
มาตรฐาน อบต.
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4
สะดวกรวดเร็วและได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
500,000
(อบต.)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

-

400,000
(อบต.)

-

-

-

-

ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีเส้นทาง
ความสะดวกในการ คมนาคมที่สะดวก
สัญจร ร้อยละ 100 รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

-

400,000
( อบต.)

-

-

-

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขังและระบายน้ำได้
ร้อยละ 100

กองช่าง

-

-

400,000
( อบต.)

-

-

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ร้อยละ
100
500,000 ประชาชนได้รับ
(อบต.) ความสะดวกในการ
สัญจร ร้อยละ 100

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการต่อ
เติมเมรุ
ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีเส้นทาง
ความสะดวกในการ คมนาคมที่สะดวก
สัญจร ร้อยละ 100 รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

๔๑

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4
25 โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย หมู่ที่ 4

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4
27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
400,000
(เงินสะสม)

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

500,000
(อบต.)

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ตามแบบ
ใช้ในการขนส่งสินค้า
มาตรฐาน อบต.
ทางการเกษตรได้
สะดวก
เพื่อกำจัดขยะ
ดำเนินการ
มูลฝอยให้ถูก
บริหารจัดการ
สุขลักษณะ บ้านเมือง ขยะภายใน
สะอาด ประชาชนมี
หมู่บ้าน
คุณภาพชีวิตที่ดี
เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา
เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

400,000
( อบต.)

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100
สามารถกำจัดขยะ
มูลฝอยที่จัดเก็บและ
รวบรวมได้ในเขต
พื้นทีห่ มู่บ้าน ร้อยละ
100

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรในการขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

- ขยะมูลฝอยถูกกำจัด
ด้วยวิธีการที่ถูก
สุขลักษณะ ลดปัญหา
มลพิษในพื้นที่
- ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

กองช่าง

400,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีเส้นทาง
( อบต.) ความสะดวกในการ คมนาคมที่สะดวก
สัญจร ร้อยละ 100 รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

-

ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีเส้นทาง
ความสะดวกในการ คมนาคมที่สะดวก
สัญจร ร้อยละ 100 รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

๔๒

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

28 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งแม่น้ำงาว
หมู่ที่ 5
29 โครงการปรับปรุงระบบ
น้ำประปาภูเขาเพื่อ
อุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 5
30 โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน้ำและฝาปิด
หมู่ที่ 5
31 โครงการปรับปรุงถนนเข้า
สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อป้องกันการเซาะของ
ตามแบบ
น้ำและการพังทลายของ มาตรฐาน อบต.
ดิน และประโยชน์ได้เต็ม
พื้นที่
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ตามแบบ
น้ำประปาที่ใสสะอาด
มาตรฐาน อบต.
สามารถอุปโภค-บริโภค
ใช้อย่างเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมาและแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและ
เกษตรกรในหมู่บ้าน

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000
(อบต.)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

500,000
(อบต.)

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

500,000
(เงินสะสม)

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

-

500,000
(อบต.)

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
และแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง ร้อยละ 60

สามารถป้องกันน้ำ
ท่วมและการ
พังทลายของดินเป็น
อย่างดี
ประชาชนมี
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ทุก
น้ำประปาใช้ในการ
ครัวเรือน
อุปโภค-บริโภค
ร้อยละ 100
เพียงพอต่อความ
ต้องการ
ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีเส้นทาง
ความสะดวกในการ คมนาคมที่สะดวก
สัญจร ร้อยละ 100 รวดเร็วและ
ปลอดภัย
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100

ประชาชนและ
เกษตรกรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๔๓

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

32 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน เส้นทางคมนาคมที่
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5
สะดวกรวดเร็วและได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา
33 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน เส้นทางคมนาคมที่
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6
สะดวกรวดเร็วและได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา
34 โครงการก่อสร้างคลองส่ง เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อ
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเข้า การเกษตรและแก้ไข
สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 ปัญหาภัยแล้ง
35 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำ
เพื่ออุปโภค-บริโภค
ใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
หมู่ที่ 6
อย่างเพียงพอ
36 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง 1. เพื่อประชาชนได้รับ
แสงสว่างพลังงาน
ความสะดวกในการสัญจร
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ไปมา
หมู่ที่ 6
2. เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนที่อยู่อาศัยใน
บริเวณดังกล่าว

แบบ ผ.02
2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

400,000
( อบต.)

-

-

-

-

ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีเส้นทาง
ความสะดวกในการ คมนาคมที่สะดวก
สัญจร ร้อยละ 100 รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

400,000
( อบต.)

-

-

-

กองช่าง

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

350,000
(อบต.)

-

-

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ร้อยละ
100
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ร้อยละ
100

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

50,000
(อบต.)

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

2561
(บาท)
-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
500,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
(อบต.) ความสะดวกในการ คมนาคมที่สะดวก
สัญจร ร้อยละ 100 รวดเร็วและ
ปลอดภัย
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
ประชาชนมีน้ำใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค ตลอดทั้งปี

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตใน
ในชีวิตและทรัพย์สิน การเดินทางสัญจรไป
มาในเวลากลางคืน

กองช่าง
กองช่าง

๔๔

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
200,000
(เงินสะสม)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

200,000
(เงินสะสม)

เพื่ออำนวยความสะดวก
ตามแบบ
ในการสัญจรให้กับ
มาตรฐาน อบต.
ประชาชนในหมู่บ้าน

-

-

-

40 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
ตามแบบ
เพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 6 สำหรับอุปโภค-บริโภค มาตรฐาน อบต.
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

-

-

-

41 โครงการก่อสร้างอาคาร
เพื่อใช้สำหรับในการ
ตามแบบ
เอนกประสงค์เพื่อประกอบ ประกอบพิธีทางศาสนา มาตรฐาน อบต.
พิธีกรรมทางศาสนา หมู่ที่ 7

500,000
(อบต.)

-

-

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา
38 โครงการปรับปรุงระบบ
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ตามแบบ
น้ำประปาภูเขาเพื่อ อุปโภค- น้ำประปาที่ใสสะอาด มาตรฐาน อบต.
บริโภค หมู่ที่ 6
สามารถอุปโภคบริโภคใช้อย่างเพียงพอ
39 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้ำงาว หมู่ที่ 6

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคม
สัญจร ร้อยละ 100 ที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ใน
การอุปโภคบริโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ
400,000
ประชาชนได้รับ
ประชาชนและ
(อบต.)
ประโยชน์ ร้อยละ
เกษตรกรมี
100
เส้นทางคมนาคม
ที่
400,000 ประชาชนมีน้ำใช้ทุก ประชาชนมีน้ำใช้
(อบต.) ครัวเรือน
ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ
ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
ประโยชน์ ร้อยละ
สถานที่ในการ
100
ประกอบพิธี
ประจำหมู่บ้าน
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน
ร้อยละ 100

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๔๕

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
44 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ในป่า
สุสานพร้อมก่อสร้าง
ห้องน้ำ หมู่ที่ 7

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ตามแบบ
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก มาตรฐาน อบต.
รวดเร็วและได้มาตรฐานใน
การสัญจรไปมา
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ตามแบบ
เส้นทางคมนาคมที่
มาตรฐาน อบต.
สะดวกรวดเร็วและได้
มาตรฐานในการสัญจรไป
มา
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ตามแบบ
และประกอบพิธีกรรมใน มาตรฐาน อบต.
หมู่บ้าน

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000
(อบต.)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีเส้นทาง
ความสะดวกในการ คมนาคมที่สะดวก
สัญจร ร้อยละ 100 รวดเร็วและปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-

500,000
(อบต.)

-

-

ประชาชนได้รับความ ประชาชนมีเส้นทาง
สะดวกสบายปลอดภัย คมนาคมที่สะดวก
ในชีวิตและทรัพย์สิน รวดเร็วและปลอดภัย

กองช่าง

-

-

500,000
(เงินสะสม)

-

-

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ร้อยละ
100

กองช่าง

-

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
อาคารเรียนที่พร้อม
สำหรับการศึกษา

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

-

500,000
(อบต.)

46 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ตามแบบ
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก มาตรฐาน อบต.
รวดเร็วและได้มาตรฐานใน
การสัญจรไปมา

-

-

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

-

45 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมีสถานที่
ในการจัดกิจกรรม
และประกอบ
พิธีกรรมประจำ
หมู่บ้าน
นักเรียนมีอาคาร
เรียนที่พร้อมสำหรับ
การเรียนการสอน

นักเรียนมีอาคาร
สถานที่พร้อม
สำหรับการเรียน
ร้อยละ 100
500,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีเส้นทาง
(อบต.) ความสะดวกในการ คมนาคมที่สะดวก
สัญจร ร้อยละ 100 รวดเร็วและปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

๔๖

แบบ ผ.02

1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

47 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมข้ามลำน้ำห้วยคุ
หมู่ที่ 8
48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8
49 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
อุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 8
50 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ตามแบบ
ใช้ในการขนส่งสินค้า
มาตรฐาน อบต.
ทางการเกษตรได้
สะดวก
เพื่ออำนวยความ
ตามแบบ
สะดวกในการสัญจร
มาตรฐาน อบต.
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ตามแบบ
น้ำใช้เพื่ออุปโภคมาตรฐาน อบต.
บริโภคอย่างเพียงพอ
เพื่ออำนวยความ
ตามแบบ
สะดวกในการสัญจร
มาตรฐาน อบต.
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
เพื่อประชาสัมพันธ์
ตามแบบ
หมู่บ้าน
มาตรฐาน อบต.

51 โครงการก่อสร้างซุ้ม
ทางเข้า-ออกหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8
52 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้มี
เพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ 8 น้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

2561
(บาท)
500,000
(อบต.)

2562
(บาท)
-

-

500,000
(อบต.)

-

-

-

500,000
(อบต.)

-

-

500,000
(เงินสะสม)

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ร้อยละ 100

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรในการขนส่ง
พืชผลทางเกษตร

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีน้ำใช้
ประโยชน์ ร้อยละ
สำหรับอุปโภค100
บริโภค ตลอดทั้งปี
ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีเส้นทาง
ความสะดวกในการ คมนาคมที่สะดวก
สัญจร ร้อยละ 100 รวดเร็วและ
ปลอดภัย
500,000
ประชาชนได้รับ
มีซุ้มประชาสัมพันธ์
(อบต.)
ประโยชน์ ร้อยละ
ของหมู่บ้าน
100
500,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีน้ำใช้
(อบต.) ประโยชน์ ร้อยละ
สำหรับอุปโภค100
บริโภค ตลอดทั้งปี

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

๔๗

แบบ ผ.02

1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9
54 โครงการก่อสร้างเวที
กลางแจ้งประจำหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9
55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9
56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9
57 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

วัตถุประสงค์
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการจัด
กิจกรรม ต่าง ๆ ใน
หมู่บ้าน
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการจัด
กิจกรรม ต่าง ๆ ใน
หมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
500,000
(อบต.)

2562
(บาท)
-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

250,000
(อบต.)

-

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

250,000
(อบต.

-

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

500,000
(อบต.)

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

500,000
(เงินสะสม)

-

-

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี
ได้รับประโยชน์
สถานที่สำหรับจัด
ร้อยละ 100
กิจกรรม ต่าง ๆ
ภายในหมู่บ้าน
ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี
ได้รับประโยชน์
สถานที่สำหรับจัด
ร้อยละ 100
กิจกรรม ต่าง ๆ
ภายในหมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๔๘

แบบ ผ.02

1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

58 โครงการส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวและปรับภูมิทัศน์
หมู่ที่ 9

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาสัมพันธ์
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยว

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
500,000
(อบต.)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

อัตรานักท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น

-ประชาชนรู้จัก
แหล่งท่องเที่ยว
-มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว
ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย
สามารถป้องกันน้ำ
ท่วมและการ
พังทลายของดินเป็น
อย่างดี
ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดีขึ้น

59 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
น้ำพร้อมฝาปิดภายใน
ท่วมขังและสามารถ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9
ระบายน้ำได้อย่าง
รวดเร็ว
60 โครงการก่อสร้างเขื่อน
เพื่อป้องกันการเซาะ
ป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 9
ของ น้ำและการ
พังทลายของดิน และ
ประโยชน์ได้เต็มพื้นที่
61 โครงการขุดบ่อขยะ ภายใน เพื่อให้ประชาชนใช้ทิ้ง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10
กำจัดขยะมูลฝอย
เกิดความสะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

-

-

250,000 แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
(อบต.) ขังและระบายน้ำได้
ร้อยละ 100

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

-

-

250,000 แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
(อบต.) และแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง ร้อยละ 60

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

200,000
(อบต.)

-

-

-

-

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

200,000
(อบต.)

-

-

-

-

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

มีการกำจัดขยะมูล
ฝอยที่ถูก
สุขลักษณะใน
หมู่บ้าน ร้อยละ
100
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ร้อยละ
100

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๔๙

แบบ ผ.02

1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

63 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10
64 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10
65 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10

วัตถุประสงค์
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ได้สะดวก

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการจัด
กิจกรรม ต่าง ๆ ใน
หมู่บ้าน
66 โครงการปรับปรุงระบบ
เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ำประปาภูเขาเพื่อ อุปโภค- น้ำประปาที่ใสสะอาด
บริโภค หมู่ที่ 10
สามารถอุปโภค บริโภค ใช้อย่าง
เพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
400,000
(อบต.)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

400,000
(อบต.)

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

200,000
(เงินสะสม)

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

200,000
(เงินสะสม)

-

-

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ร้อยละ
100
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ร้อยละ
100
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 100

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรในการขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร
ประชาชนได้มี
สถานที่สำหรับจัด
กิจกรรม ต่าง ๆ
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

กองช่าง

๕๐

แบบ ผ.02

1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

67 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรหมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้
สะดวก
68 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ เพื่อให้เกษตรกรได้มี
พร้อมระบบประปาภูเขา น้ำประปาใช้ในการทำ
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
69 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11
70 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมข้ามลำน้ำห้วยคึ
หมู่ที่ 11
71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้
สะดวก
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้
สะดวก
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับนักท่องเที่ยว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
400,000
(อบต.)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

300,000
(อบต.)

-

-

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

300,000
(อบต.)

-

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

300,000
(อบต.)

-

-

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100
400,000 เกษตรกรมีน้ำประปา
(อบต.) ใช้ทุกครัวเรือน
ร้อยละ 100

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ได้สะดวก
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100
นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรในการ
ขนส่งพืชผลทาง
เกษตร
เกษตรกรได้มี
น้ำประปาใช้ใน
การทำการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง
ประชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรในการ
ขนส่งพืชผลทาง
เกษตร
ประชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรในการ
ขนส่งพืชผลทาง
เกษตร
นักท่องเที่ยว
มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๕๑

แบบ ผ.02

1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11
73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11
74 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 11
75 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12
76 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 12

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ได้สะดวก
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ได้สะดวก
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับนักท่องเที่ยว
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ได้สะดวก
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับนักท่องเที่ยว

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000
(เงินสะสม)

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

300,000
(อบต.)

-

-

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

300,000
(อบต.)

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ได้สะดวก
300,000
เพื่อให้ประชาชนมี
(อบต.)
ถนนใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ได้สะดวก
300,000 นักท่องเที่ยวได้รับ
(อบต.) ความสะดวกในการ
สัญจร ร้อยละ 100
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100
นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรในการ
ขนส่งพืชผลทาง
เกษตร
ประชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรในการ
ขนส่งพืชผลทาง
เกษตร
นักท่องเที่ยว
มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
ประชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรในการ
ขนส่งพืชผลทาง
เกษตร
นักท่องเที่ยว
มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๕๒

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

77 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12
78 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12
79 โครงการขุดบ่อขยะ ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12
80 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12
81 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ได้สะดวก
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนใช้ทิ้ง
กำจัดขยะมูลฝอย
เกิดความสะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ได้สะดวก
เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆใน
หมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000
(อบต.)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

300,000
(เงินสะสม)

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

300,000
(อบต.)

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ได้สะดวก
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรในการ
ขนส่งพืชผลทาง
เกษตร
ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
300,000
มีการกำจัดขยะมูล ประชาชนมี
ฝอยที่ถูกสุขลักษณะ สุขอนามัยที่ดีขึ้น
(อบต.)
ในหมู่บ้าน ร้อยละ
100
300,000 เพื่อให้ประชาชนมี ประชาชนได้ใช้
(อบต.) ถนนใช้ในการขนส่ง ถนนสัญจรในการ
สินค้าทางการเกษตร ขนส่งพืชผลทาง
ได้สะดวก
เกษตร
ประชาชนในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี
ได้รับประโยชน์
สถานที่สำหรับจัด
ร้อยละ 100
กิจกรรมต่าง ๆ
ภายในหมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๕๓

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

82 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 13
83 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 13

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ได้สะดวก
เพื่อใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ได้สะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000
(อบต.)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

300,000
(อบต.)

-

-

84 โครงการปรับปรุงลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ที่ออกกำลังกายและ
ใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆในหมู่บ้าน

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

300,000
(เงินสะสม)

-

-

85 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 13

เพื่อใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ได้สะดวก

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

-

300,000
(อบต.)

-

86 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 13

เพื่อใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ได้สะดวก

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ได้สะดวก
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ได้สะดวก
ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 100

ประชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรในการ
ขนส่งพืชผลทาง
เกษตร
ประชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรในการ
ขนส่งพืชผลทาง
เกษตร
ประชาชนได้มี
สถานที่สำหรับ
การออกกำลังกาย
และจัดกิจกรรม
ต่าง ๆภายใน
หมู่บ้าน
ประชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรในการ
ขนส่งพืชผลทาง
เกษตร
ประชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรในการ
ขนส่งพืชผลทาง
เกษตร

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ได้สะดวก
300,000 เพื่อให้ประชาชนมี
(อบต.) ถนนใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ได้สะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๕๔

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
87

88

89

90

91

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่ออำนวยความ
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ป่า สะดวกในการสัญจร
สุสาน หมู่ที่ 14
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่ออำนวยความ
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
สะดวกในการสัญจร
ศาลเจ้าประจำหมู่บ้าน
ให้กับประชาชนใน
หมู่ที่ 14
หมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่ออำนวยความ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน สะดวกในการสัญจร
หมู่บ้าน (บริเวณ 104)
ให้กับประชาชนใน
หมู่ที่ 14
หมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่ออำนวยความ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน สะดวกในการสัญจร
หมู่บ้าน (บริเวณ 104)
ให้กับประชาชนใน
หมู่ที่ 14
หมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่ออำนวยความ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน สะดวกในการสัญจร
หมู่บ้าน (บริเวณ 106)
ให้กับประชาชนใน
หมู่ที่ 14
หมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
500,000
(อบต.)

2562
(บาท)
-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

500,000
(อบต.)

-

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

500,000
(อบต.)

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

500,000
(เงินสะสม)

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

-

500,000
(อบต.)

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๕๕

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
92

93

94

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่ออำนวยความ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน สะดวกในการสัญจร
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างระบบ
เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ำประปาภูเขาเพื่อ
น้ำประปาที่ใสสะอาด
อุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 14 สามารถอุปโภค บริโภคใช้อย่าง
เพียงพอ
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อใช้ในการขนส่ง
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ สินค้าทางการเกษตร
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 15 ได้สะดวก

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

400,000
(อบต.)

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

2564
(บาท)
-

95

โครงการปรับปรุงถนนเข้า
สู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 15

เพื่อใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ได้สะดวก

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

400,000
(อบต.)

-

-

96

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 15

เพื่อใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ได้สะดวก

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

400,000
(อบต.)

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
250,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
(อบต.) ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
250,000 ประชาชนมี
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ในการ
(อบต.) น้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน
อุปโภค-บริโภค
ร้อยละ 100
เพียงพอต่อความ
ต้องการ
การขนส่งผลผลิต
ประชาชนได้ใช้
ทางการเกษตรได้รับ ถนนสัญจรในการ
ความสะดวกรวดเร็ว ขนส่งพืชผลทาง
ร้อยละ 100
เกษตร
การขนส่งผลผลิต
ประชาชนได้ใช้
ทางการเกษตรได้รับ ถนนสัญจรในการ
ความสะดวกรวดเร็ว ขนส่งพืชผลทาง
ร้อยละ 100
เกษตร
การขนส่งผลผลิต
ประชาชนได้ใช้
ทางการเกษตรได้รับ ถนนสัญจรในการ
ความสะดวกรวดเร็ว ขนส่งพืชผลทาง
ร้อยละ 100
เกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๕๖

แบบ ผ.02

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
97

98

99

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่ออำนวยความ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน สะดวกในการสัญจร
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างลาน
เพื่ออำนวยความ
เอนกประสงค์ประจำ
สะดวกให้กับ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15
ประชาชนในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆใน
หมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างราง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ระบายน้ำพร้อมฝาปิดใน ท่วมขังและสามารถ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15
ระบายน้ำได้อย่าง
รวดเร็ว

100 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำพร้อมฝาปิดใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังและสามารถ
ระบายน้ำได้อย่าง
รวดเร็ว

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
400,000
(เงินสะสม)

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

400,000
(อบต.)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

400,000
(อบต.)

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคม
สัญจร ร้อยละ 100 ที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
ประชาชนในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี
ได้รับประโยชน์
สถานที่สำหรับจัด
ร้อยละ 100
กิจกรรมต่าง ๆ
ภายในหมู่บ้าน

400,000 แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
(อบต.) ขังและระบายน้ำได้
ร้อยละ 10๐
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขังและระบายน้ำได้
ร้อยละ 10๐

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง
และมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว
สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง
ในผิวจราจร และ
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๕๗

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

101 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
ป่าสุสาน หมู่ที่ 16

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
102 โครงการปรับปรุงลานกีฬา เพื่ออำนวยความ
ตามแบบ
ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 สะดวกให้กับประชาชน มาตรฐาน อบต.
ในการเล่นกีฬาและจัด
กิจกรรมต่าง ๆใน
หมู่บ้าน
103 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่ออำนวยความ
ตามแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าป่า สะดวกในการสัญจร
มาตรฐาน อบต.
สุสาน หมู่ที่ 16
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
104 โครงการปรับปรุงลานกีฬา เพื่ออำนวยความ
ตามแบบ
ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 สะดวกให้กับประชาชน มาตรฐาน อบต.
ในการเล่นกีฬาและจัด
กิจกรรมต่าง ๆใน
หมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
400,000
(อบต.)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ร้อยละ 100

-

-

400,000
(อบต.)

-

-

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 100

-

-

400,000
(เงินสะสม)

-

-

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ร้อยละ 100

-

-

-

400,000
(อบต.)

-

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 100

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนได้มี
กองช่าง
สถานที่สำหรับออก
กำลังกายและจัด
กิจกรรมต่าง ๆ
ภายในหมู่บ้าน
ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนได้มี
กองช่าง
สถานที่สำหรับออก
กำลังกายและจัด
กิจกรรมต่าง ๆ
ภายในหมู่บ้าน
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

๕๘

แบบ ผ.02

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

105 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าป่า
สุสาน หมู่ที่ 16

วัตถุประสงค์

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
106 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่ออำนวยความ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน สะดวกในการสัญจร
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
107 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่ออำนวยความ
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ สะดวกในการสัญจร
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
108 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่ออำนวยความ
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ สะดวกในการสัญจร
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
109 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่ออำนวยความ
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ สะดวกในการสัญจร
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

350,000
(อบต.)

-

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

350,000
(อบต.)

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

350,000
(อบต.)

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

350,000
(เงินสะสม)

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

2561
(บาท)
-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
400,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
(อบต.) ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๕๙

แบบ ผ.02

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

110 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่ออำนวยความ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน สะดวกในการสัญจร
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
111 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่ออำนวยความ
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ สะดวกในการสัญจร
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
112 โครงการก่อสร้างท่อลอด ในการขนส่งสินค้า
เหลี่ยมเข้าสู่พื้นที่
ทางการเกษตรได้
การเกษตร หมู่ที่ 18
สะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
350,000
(อบต.)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

-

-

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

300,000
(อบต.)

-

-

-

113 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 18

เพื่อใช้ในการขนส่ง
ตามแบบ
สินค้าทางการเกษตรได้ มาตรฐาน อบต.
สะดวก

-

300,000
(อบต.)

-

-

114 โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน้ำเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว หมู่ที่ 18

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

-

-

300,000
(อบต.)

-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
350,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
(อบต.) ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
การขนส่งผลผลิต
ประชาชนได้ใช้
ทางการเกษตรได้รับ ถนนสัญจรในการ
ความสะดวกรวดเร็ว ขนส่งพืชผลทาง
ร้อยละ 100
เกษตร
การขนส่งผลผลิต
ประชาชนได้ใช้
ทางการเกษตรได้รับ ถนนสัญจรในการ
ความสะดวกรวดเร็ว ขนส่งพืชผลทาง
ร้อยละ 100
เกษตร
ประชาชนและ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับ นักท่องเที่ยวมี
ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๖๐

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000
(เงินสะสม)

115 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 18

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อใช้ในการขนส่ง
ตามแบบ
สินค้าทางการเกษตรได้ มาตรฐาน อบต.
สะดวก

116 โครงการปรับปรุงถนนเข้า
สู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 18

เพื่อใช้ในการขนส่ง
ตามแบบ
สินค้าทางการเกษตรได้ มาตรฐาน อบต.
สะดวก

-

-

-

117 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน้ำและฝาปิด
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
หมู่ที่ 18
118 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 19

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

-

-

-

เพื่อใช้ในการขนส่ง
ตามแบบ
สินค้าทางการเกษตรได้ มาตรฐาน อบต.
สะดวก

500,000
(อบต)

-

-

-

-

119 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 19

เพื่อใช้ในการขนส่ง
ตามแบบ
สินค้าทางการเกษตรได้ มาตรฐาน อบต.
สะดวก

-

500,000
(อบต)

-

-

-

ที่

โครงการ

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100
300,000
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้รับ
(อบต.)
ความสะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100
300,000 ประชาชนและ
(อบต)
นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ร้อยละ 100
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรในการ
ขนส่งพืชผลทาง
เกษตร
ประชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรในการ
ขนส่งพืชผลทาง
เกษตร
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรในการ
ขนส่งพืชผลทาง
เกษตร
ประชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรในการ
ขนส่งพืชผลทาง
เกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๖๑

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

120 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
หมู่บ้าน หมู่ที่ 19

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
121 โครงการเทลานคอนกรีต เพื่ออำนวยความ
ตามแบบ
เสริมเหล็กบริเวณป่าสุสาน สะดวกให้กับประชาชน มาตรฐาน อบต.
หมู่ที่ 19
ในการประกอบพิธีทาง
ศาสนา

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
250,000
(อบต.)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

250,000
(อบต.)

-

-

122 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 19

เพื่อใช้ในการขนส่ง
ตามแบบ
สินค้าทางการเกษตรได้ มาตรฐาน อบต.
สะดวก

-

-

500,000
(เงินสะสม)

-

-

123 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 19

1.เพื่อประชาชนได้รับ
ตามแบบ
ความสะดวกในการ
มาตรฐาน อบต.
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

-

-

-

500,000
(อบต.)

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี
ได้รับประโยชน์
สถานที่สำหรับ
ร้อยละ 100
ประกอบพิธีทาง
ศาสนาภายในป่า
สุสาน
การขนส่งผลผลิต
ประชาชนได้ใช้
ทางการเกษตรได้รับ ถนนสัญจรในการ
ความสะดวกรวดเร็ว ขนส่งพืชผลทาง
ร้อยละ 100
เกษตร
ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก สบาย ความสะดวก สบาย
ปลอดภัยในชีวิตและ ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน
และทรัพย์สิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๖๒

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

124 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 19

1.เพื่อประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

125 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 19

เพื่อใช้ในการขนส่ง
ตามแบบ
สินค้าทางการเกษตรได้ มาตรฐาน อบต.
สะดวก

-

-

126 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
หมู่บ้าน หมู่ที่ 20

เพื่ออำนวยความ
ตามแบบ
สะดวกในการสัญจร
มาตรฐาน อบต.
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ตามแบบ
น้ำประปาที่ใสสะอาด มาตรฐาน อบต.
สามารถอุปโภคบริโภคใช้อย่างเพียงพอ

300,000
(อบต.)

-

-

300,000
(อบต.)

127 โครงการก่อสร้างโรงกรอง
น้ำดื่มเพื่ออุปโภค-บริโภค
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
500,000
(อบต.)

-

-

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก สบาย
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบาย ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

500,000 การขนส่งผลผลิต
(อบต.) ทางการเกษตรได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ร้อยละ 100
-

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน
ร้อยละ 100

ประชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรในการ
ขนส่งพืชผลทาง
เกษตร
ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ใน
การอุปโภคบริโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๖๓

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

128 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้มี
พร้อมระบบประปาเพื่อ
น้ำประปาที่ใสสะอาด
อุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 20 สามารถอุปโภคบริโภคใช้อย่างเพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000
(อบต.)

129 โครงการก่อสร้างระบบ
น้ำประปาภูเขาเพื่อ
อุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 20

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ตามแบบ
น้ำประปาที่ใสสะอาด มาตรฐาน อบต.
สามารถอุปโภค บริโภคใช้อย่างเพียงพอ

-

-

300,000
(เงินสะสม)

130 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 20

เพื่อใช้ในการขนส่ง
ตามแบบ
สินค้าทางการเกษตรได้ มาตรฐาน อบต.
สะดวก

-

-

-

-

-

-

131 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่ออำนวยความ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน สะดวกในการสัญจร
หมู่ที่ 20
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน
ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ใน
การอุปโภคบริโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ
ประชาชนมี
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ทุก
น้ำประปาใช้ใน
ครัวเรือน
การอุปโภคร้อยละ 100
บริโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ
500,000
การขนส่งผลผลิต
ประชาชนได้ใช้
ทางการเกษตรได้รับ ถนนสัญจรในการ
(อบต.)
ความสะดวกรวดเร็ว ขนส่งพืชผลทาง
ร้อยละ 100
เกษตร
300,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
(อบต.) ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคม
สัญจร ร้อยละ 100 ที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๖๔

แบบ ผ.02

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

132 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองเตา - บ้าน
ห้วยหาน
133 โครงการขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองเตา หมู่ที่ 4
134 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหนองเตา - บ้านห้วย
หาน
135 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบ้านห้วยคุ

วัตถุประสงค์
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชน

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่
136 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่ออำนวยความ
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สะดวกในการสัญจร
แยก ทช.ชร.4058 - บ้าน ให้กับประชาชนใน
ห้วยคุ
พื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
600,000 600,000 600,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๖๕

แบบ ผ.02

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

137 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางขึ้นภูชี้ฟ้า (ตอน 1)
138 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางขึ้นภูชี้ฟ้า (ตอน 2)
139 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ลานกลับรถบริเวณฐาน
ปฏิบัตกิ ารบ้านร่มฟ้าทอง
(ภูชี้ฟ้า) ช่วง กม.
0+000-0+535
140 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านดอน หมู่ที่ 3 - บ้าน
ห้วยปอ หมู่ที่ 17
141 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ที่ 20 บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 17

วัตถุประสงค์
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

500,000 500,000 500,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

500,000 500,000 500,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
(อบต.)
(อบต.) ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
(อบต.)
(อบต.) ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๖๖

แบบ ผ.02

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

142 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ปอกลาง หมู่ที่ 5 - ทางเข้า
สู่โครงการพระราชดำริ
143 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ชร 4029 แยกทางหลวง
หมายเลข 1155
บ้านผาตั้ง
144 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
สาธารณะเพื่อบริการ
ประชาชน
145 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ตำบลปอ

วัตถุประสงค์
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

เพื่อให้ประชาชนมี
ตามแบบ
ห้องน้ำสาธารณะเพื่อ มาตรฐาน อบต.
บริการประชาชน
เพื่ออำนวยความ
ตามแบบ
สะดวกให้กับ
มาตรฐาน อบต.
นักท่องเที่ยวมีห้องน้ำ
สาธารณะทีส่ ะอาดและ
ได้มาตรฐาน
146 โครงการขุดบ่อขยะในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนใช้ทิ้ง
ตามแบบ
ตำบลปอ
กำจัดขยะมูลฝอย เกิด มาตรฐาน อบต.
ความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนมี
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ความสะดวกในการ เส้นทางคมนาคมที่
สัญจร ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
500,000 500,000 500,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
500,000 500,000 500,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

500,000 500,000 500,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
(อบต.)
(อบต.) ประโยชน์ ร้อยละ
100
500,000 500,000 นักท่องเที่ยวได้รับ
(อบต.) ประโยชน์ ร้อยละ
(อบต.)
100

ประชาชนมีห้องน้ำ
สาธารณะบริการ
และได้มาตรฐาน
มีห้องน้ำที่สะอาด
และได้มาตรฐาน
บริการ
นักท่องเที่ยว

500,000 500,000 มีการกำจัดขยะมูล ประชาชนมี
(อบต.)
(อบต.) ฝอยที่ถูกสุขลักษณะ สุขอนามัยทีด่ ีขึ้น
ในหมู่บ้าน
ร้อยละ 100

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

๖๗

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

147 โครงการสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเพื่อการเกษตร
ในพื้นที่ตำบลปอ
148 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นจุด
วิวดอยผาตั้ง หมู่ที่ 14
149 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน้ำเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า หมู่ที่ 18
150 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
(ระบบประปาภูเขา) เพื่อ
อุปโภค-บริโภค หมูที่ 8
151 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
(ระบบประปาภูเขา) เพื่อ
อุปโภค-บริโภค หมูที่ 9

วัตถุประสงค์
กักเก็บน้ำเพื่อ
การเกษตรและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ำประปาภูเขาใช้ใน
การอุปโภค -บริโภคได้
อย่างเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ำประปาภูเขาใช้ใน
การอุปโภค -บริโภคได้
อย่างเพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.
ตามแบบ
มาตรฐาน
อบต.
ตามแบบ
มาตรฐาน
อบต.
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรได้รับ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ประโยชน์
ร้อยละ 100
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนและ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) นักท่องเที่ยวได้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 100
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนและ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) นักท่องเที่ยวได้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 100
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) น้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน
ร้อยละ 100
500,000 500,000 500,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

500,000 500,000 ประชาชนมี
(อบต.)
(อบต.) น้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน
ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๖๘

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

152 โครงการขุดลอกคูน้ำ ร่อง
น้ำหรือท่อระบายน้ำ และ
คูคลอง ในพื้นที่ตำบลปอ

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วมขังให้
สามารถระบายน้ำได้
อย่างรวดเร็ว

แบบ ผ.02

งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ตามแบบ
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
มาตรฐาน อบต.
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) และน้ำท่วมสามารถ
ระบายน้ำได้ ร้อยละ
100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ป้องกันปัญหาภัย
แล้งและน้ำท่วมขัง

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก
กองช่าง

153 โครงการขุดลอกแม่น้ำงาว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ในพื้นที่ตำบลปอ
และน้ำท่วมขังให้
สามารถระบายน้ำได้
อย่างรวดเร็ว

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

500,000 500,000 500,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

500,000 500,000 แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
(อบต.)
(อบต.) และน้ำท่วมสามารถ
ระบายน้ำได้ ร้อยละ
100

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ป้องกันปัญหาภัย
แล้งและน้ำท่วมขัง

กองช่าง

154 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง ลำห้วยและ
แม่น้ำงาว ในพื้นที่ตำบล
ปอ
155 โครงการปรับปรุงถนนเข้า
สู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่
ตำบลปอ

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

500,000 500,000 500,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
500,000 500,000 500,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

สามารถป้องกันน้ำ
ท่วมและการ
พังทลายของดินเป็น
อย่างดี
ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรในการขนส่ง
พืชผลทางเกษตร

กองช่าง

ตามแบบ
มาตรฐาน
อบต.

500,000 500,000 แก้ไขปัญหาน้ำกัด
(อบต.)
(อบต.) เซาะตลิ่งและปัญหา
น้ำท่วม ร้อยละ
100
500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
(อบต.)
(อบต.) ความสะดวกในการ
สัญจร ร้อยละ 100

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมและภัย
แล้ง
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

กองช่าง

๖๙

แบบ ผ.02

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

156 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะทุกหมู่บ้านใน
เขตพื้นทีต่ ำบลปอ
*อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาเทิงและ
สาขาเชียงของ

157 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด ป้ายจราจร ป้ายบอก
ทาง และบอกสถานที่
ราชการต่าง ๆในเขตพื้นที่

งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑. เพื่อปรับปรุง
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประสิทธิภาพการ
แรงสูง และไฟฟ้า
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ความ
ให้บริการไฟฟ้า
สาธารณะในเขตพื้นที่
สะดวกสบาย
สาธารณะให้รวดเร็วและ
ตำบลปอ
ปลอดภัยในชีวิต
ทั่วถึง
และทรัพย์สิน
๒. เพื่อประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา
๓. เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนที่อยู่
อาศัยในบริเวณ
ดังกล่าว

เพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน
ของยานพาหนะที่
สัญจร

158 โครงการติดตั้ง,ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนได้รับ
,เครื่องขยายเสียง ประจำ รู้ขา่ วสารตาม พ.ร.บ.
หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปอ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ. ๒๕๔๐ในพื้นที่

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

500,000 500,000 500,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

ติดตั้ง, ปรับปรุง และ 500,000 500,000 500,000
ขยายเสียงตามสาย/
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
ไร้สาย ในหมู่บ้าน
ชุมชน หรือบริเวณที่
กำหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
(อบต.)
(อบต.) ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัย ร้อยละ
100
500,000 500,000 ประชาชนได้รับรู้
(อบต.)
(อบต.) ข้อมูลข่าวสารเร็ว
ขึ้น ร้อยละ ๑๐๐

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
การบริหารจัดการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ในการเดินทางสัญจร
ไป-มา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรและเกิดความ
ปลอดภัยต่อประชาชน
ในเขตตำบลปอ
ประชาชนในพื้นที่
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์อย่าง
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๗๐

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
๑. เพื่อปรับปรุง
ตามแบบ
ประสิทธิภาพการให้บริการ มาตรฐาน อบต.

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ความสะดวก
สบาย ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

160 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ
พร้อมระบบประปาภูเขา
เพื่ออุปโภค-บริโภคและเพื่อ
การเกษตร ในพื้นที่ตำบล
ปอ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับอุปโภค
บริโภคและการเกษตร
และแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

500,000 500,000 500,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

161 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายน้ำล้นเพื่อการเกษตร

เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อ
การเกษตรและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

ปรับปรุงซ่อมแซม 500,000 500,000 500,000
ฝายน้ำล้นเพื่อ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
การเกษตรที่ชำรุด
ในพื้นที่ตำบลปอ

ที่

โครงการ

159 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
แสงสว่าง/ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ทุกหมู่บ้าน
และสถานที่ท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตำบลปอ

ไฟฟ้าสาธารณะให้รวดเร็ว
และทั่วถึง
๒. เพื่อประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา
๓. เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนที่อยู่อาศัยใน
บริเวณดังกล่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

500,000 500,000 ประชาชนมี
(อบต.)
(อบต.) น้ำประปาใช้
สำหรับอุปโภค
บริโภคและการ
การเกษตร
ร้อยละ 100
500,000 500,000 เกษตรได้รับ
(อบต.)
(อบต.) ประโยชน์ ร้อยละ
100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
การบริหารจัดการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและในการ
เดินทางสัญจรไป-มา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้สำหรับ
อุปโภคบริโภคและ
เพื่อการการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปีและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง

๗๑

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

162 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ
พร้อมระบบประปาภูเขา
เพื่ออุปโภคและบริโภคและ
เพื่อการเกษตร ในพื้นที่
ตำบลปอ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับอุปโภค
บริโภคและการเกษตร
และแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง

163 โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำ
พลาสติกและท่อประปา
(PVC) เพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

โครงการจัดซื้อถังเก็บ
น้ำพลาสติกและท่อ
ประปา (PVC) เพื่อ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

164 โครงการก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ในพื้นที่ตำบลปอ

เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อ
การเกษตรและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

165 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำพร้อมฝาปิดใน
พื้นที่ตำบลปอ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังให้สามารถ
ระบายน้ำได้อย่าง
รวดเร็ว

แบบ ผ.02

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) น้ำประปาใช้
สำหรับอุปโภค
บริโภคและการ
การเกษตร
ร้อยละ 100
จัดซื้อถังเก็บน้ำ
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ำประ
พลาสติก ขนาด
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ใช้สำหรับอุปโภค
2,000 ลิตร และ
บริโภคและการ
ท่อ PVC เพื่อ
การเกษตร
แก้ไขปัญหาภัย
ร้อยละ 100
แล้งพื้นที่ตำบลปอ
ตามแบบแปลน
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรได้รับ
มาตรฐาน อบต.
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ประโยชน์ ร้อยละ
100
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

500,000 500,000 500,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้สำหรับ
อุปโภคบริโภคและ
เพื่อการการเกษตร
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้สำหรับ
อุปโภคบริโภคและ
เพื่อการการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปีและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
500,000 500,000 แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ประชาชนได้รับการ
(อบต.)
(อบต.) สามารถระบายน้ำได้ แก้ไขน้ำท่วมขัง
ร้อยละ 80

กองช่าง

กองช่าง

๗๒

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

166 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กใน
พื้นที่ตำบลปอ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา
167 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เหลี่ยมเข้าสู่พื้นที่
ใช้ในการขนส่งสินค้า
การเกษตร พื้นที่ตำบลปอ ทางการเกษตรได้
สะดวก
168 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่สำนักงานองค์การ และความเป็น
บริหารส่วนตำบลปอ
ธรรมชาติในอาคาร
สำนักงาน ให้มีความ
สวยงามและร่มรื่น น่า
อยู่
169 โครงการก่อสร้างอาคาร
เก็บเอกสาร สำนักงาน
อบต.ปอ

เพื่อสร้างอาคารสำหรับ
เก็บรวบรวมเอกสารที่
สำคัญของทางราชการ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ความสะดวกในการ
สัญจร
ร้อยละ 100

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

500,000 500,000 500,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

500,000 500,000 เกษตรกรได้รับ
(อบต.)
(อบต.) ประโยชน์
ร้อยละ 80

เกษตรกรได้ใช้ถนน
สัญจรในการขนส่ง
พืชผลทางเกษตร

กองช่าง

ปรับภูมิทัศน์และ
จัดสวนหย่อม
บริเวณอาคาร
สำนักงาน

500,000 500,000 500,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

500,000 500,000 เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
(อบต.)
(อบต.) อาคารสำนักงาน
ได้ร้อยละ 100

เป็นวิธีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้สมดุลของ
สภาพแวดล้อมและ
เพิ่มคุณค่าทางด้าน
สุนทรียภาพพื้นที่สี
เขียวใน อบต.ปอ
สวยงามน่าอยู่ น่ามอง

กองช่าง

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

200,000 200,000 200,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

200,000 200,000 มีการจัดเก็บ
(อบต.)
(อบต.) เอกสารของทาง
ราชการที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย

มีอาคารเก็บเอกสาร
ที่สำคัญของทาง
ราชการ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๗๓

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

170 โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน อบต.ปอ และ
ห้องน้ำ

วัตถุประสงค์

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานของบริหาร,
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนมาติดต่อ
ราชการ
171 โครงการปรับปรุงต่อเติม -เพื่อปรับปรุง ต่อเติม
และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนา และซ่อมแซมอาคาร
เด็กเล็ก อบต.ปอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และบริเวณรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
สถานที่พร้อมสำหรับ
จัดการเรียนการสอน
172 โครงการปรับปรุงโรง
เพื่ออำนวยความ
อาหาร ศูนย์พัฒนาเด็ก
สะดวกให้เด็กเล็กได้มี
เล็กบ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9 สถานที่รับประธาน
อาหารที่ได้มาตรฐาน
173 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์ เพื่ออำนวยความ
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย สะดวกและความ
หาน หมู่ที่ 9
ปลอดภัยของเด็กเล็ก

แบบ ผ.02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ประโยชน์ ร้อยละ
100

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

500,000 500,000 500,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

500,000 500,000 มีสถานที่จัดการ
(อบต.)
(อบต.) เรียนการสอนที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่มี กองช่าง
ความสะดวกสบาย
ในการปฏิบัติ
ราชการและในการ
ติดต่อราชการของ
ประชาชน
มีสถานที่สำหรับ
กองช่าง
จัดการเรียนการสอน
ที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

200,000 200,000 200,000
(เงินสะสม) (เงินสะสม) (เงินสะสม)

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

500,000 500,000 500,000

200,000 200,000 มีสถานที่จัดการ
(เงินสะสม) (เงินสะสม) เรียนการสอนที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100
500,000 500,000 มีสถานที่จัดการ
(เงินสะสม) (เงินสะสม) เรียนการสอนที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100

มีสถานที่สำหรับ
จัดการเรียนการสอน
ที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ
มีสถานที่สำหรับ
จัดการเรียนการสอน
ที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

(เงินสะสม)

(เงินสะสม)

(เงินสะสม)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

กองช่าง

กองช่าง

๗๔

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

174 โครงการก่อสร้างที่แปรง
ฟันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
หาน หมู่ที่ 9
175 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
คุ หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้เด็กเล็กและ
มีสถานที่สำหรับแปรง
ฟัน
1.เพื่อให้มีอาคารที่
มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
2.เพื่อให้มสี ถานที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ
176 โครงการก่อสร้างศูนย์
1.เพื่อให้มีอาคารที่
พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้า มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
ไทยงาม หมู่ที่ 13
2.เพื่อให้มสี ถานที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ
177 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ 1.เพื่อให้มีอาคารที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
ห้วยคุ หมู่ที่ 8
2.เพื่อให้มสี ถานที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ
178 โครงการซ่อมแซม
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลาดยางในพื้นที่
เส้นทางคมนาคมที่
ตำบลปอ
สะดวกรวดเร็วและได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

แบบ ผ.02
2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

50,000
(เงินสะสม)

50,000
(เงินสะสม)

50,000
(เงินสะสม)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

50,000
(เงินสะสม)

50,000
(เงินสะสม)

ตัวชี้วัด
(KPI)

มีสถานที่จัดการ
เรียนการสอนที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100
1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 มีสถานที่จัดการ
ตามแบบ
(เงินสะสม)
(เงินสะสม)
(เงินสะสม) เรียนการสอนที่มี
มาตรฐาน อบต. (เงินสะสม) (เงินสะสม)
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100
1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 มีสถานที่จัดการ
ตามแบบ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
มาตรฐาน อบต.
เรียนการสอนที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100
ตามแบบ
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีสถานที่จัดการ
มาตรฐาน อบต. (เงินสะสม) (เงินสะสม) (เงินสะสม) (เงินสะสม) (เงินสะสม) เรียนการสอนที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้รับ
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.
ความสะดวกใน
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
การสัญจร ร้อย
ละ 100

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
มีสถานที่สำหรับ
จัดการเรียนการสอน
ที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ
มีสถานที่สำหรับ
จัดการเรียนการสอน
ที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ
มีสถานที่สำหรับ
จัดการเรียนการสอน
ที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ
มีสถานที่สำหรับ
จัดการเรียนการสอน
ที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๗๕

แบบ ผ.02

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

179 โครงการต่อเติมอาคาร เพื่ออำนวยความ
สำนักงานองค์การ
สะดวกในการ
บริหารส่วนตำบลปอ ปฏิบัติงานของ
บริหาร,เจ้าหน้าที่
และประชาชนมา
ติดต่อราชการ
180 โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์

181 โครงการติดตั้งระบบ
กรองน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลปอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

เพื่ออำนวยความ
ตามแบบ
สะดวกให้กับ
มาตรฐาน อบต.
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการและใช้
สำหรับในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
อบต.ปอ
เพื่อให้ประชาชน
ตามแบบ
ที่มาใช้บริการและ
มาตรฐาน อบต.
เจ้าหน้าที่มีน้ำใส
สะอาดใช้และ
สามารถอุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ

2561
(บาท)
500,000
(อบต.)

2562
(บาท)
500,000
(อบต.)

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000
(อบต.)

2,000,000
(อบต.)

2,000,000
(อบต.)

2,000,000
(อบต.)

2,000,000
(อบต.)

500,000
(อบต.)

500,000
(อบต.)

500,000
(อบต.)

500,000
(อบต.)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

2564
(บาท)
500,000
(อบต.)

2565
(บาท)
500,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่
ประโยชน์
มีความ
ร้อยละ 100 สะดวกสบายใน
การปฏิบัตริ าชการ
และในการติดต่อ
ราชการของ
ประชาชน
2,000,000 ประชาชนได้รับ มีอาคาร
(อบต.)
ประโยชน์
เอนกประสงค์ไว้
ร้อยละ 100 สำหรับจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อบต.
ปอ
500,000
(อบต.)

มีน้ำประปาใช้ที่ ที่ทำการ อบต.ปอ
สะอาด
มีนำใช้ที่สะอาด
ร้อยละ 100 สำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๗๖

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ติดตั้งบริเวณที่
เป็นทางโค้งและ
จุดเสีย่ งในพื้นที่
ตำบลปอ

182 โครงการติดตั้งราวกัน
ตกถนน (GUARD
RAIL) บริเวณทางโค้ง
ในพื้นทีต่ ำบลปอ

-เพือ่ ป้องกันอุบัติเหตุ
ให้กับประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคมที่เป็น
จุดเสีย่ งในพื้นที่ตำบล
ปอ

183 โครงการก่อสร้างลาน
จอดรถคอนกรีตเสริม
เหล็กจุดชมวิวดอยผา
ตั้ง
184 โครงการก่อสร้างลาน
จอดรถคอนกรีตเสริม
เหล็กแหล่งท่องเที่ยวภู
ชี้ฟ้าบ้านร่มฟ้าทอง
185 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ำแหล่งท่องเที่ยว
จุดชมวิวดอยผาตั้ง

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการจอดรถสำหรับ
นักท่องเที่ยว

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการจอดรถสำหรับ
นักท่องเที่ยว

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยวมี
ห้องน้ำสาธารณะที่
สะอาดและได้มาตรฐาน
186 โครงการปรับปรุง
เพื่ออำนวยความสะดวก
ห้องน้ำแหล่งท่องเที่ยว ให้กับนักท่องเที่ยวมี
จุดชมวิวดอยผาตั้ง
ห้องน้ำสาธารณะที่
สะอาดและได้มาตรฐาน
รวม 186 โครงการ
-

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.
-

2561
(บาท)
500,000
(อบต.)

2562
(บาท)
500,000
(อบต.)

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000
(อบต.)

2564
(บาท)
500,000
(อบต.)

2565
(บาท)
500,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ความสะดวก
ร้อยละ 100 สบาย ในการ
คมนาคม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
150,000
150,000
150,000
150,000 นักท่องเที่ยว
มีสถานที่จอดรถ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
ได้รับประโยชน์ รองรับ
ร้อยละ 100 นักท่องเที่ยวอย่าง
เพียงพอ
150,000
150,000
150,000
150,000 นักท่องเที่ยว
มีสถานที่จอดรถ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
ได้รับประโยชน์ รองรับ
ร้อยละ 100 นักท่องเที่ยวอย่าง
เพียงพอ
500,000
500,000
500,000
500,000 นักท่องเที่ยว
มีห้องน้ำที่สะอาด
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
ได้รับประโยชน์ และได้มาตรฐาน
ร้อยละ 100 บริการ
นักท่องเที่ยว
500,000
500,000
500,000
500,000 นักท่องเที่ยว
มีห้องน้ำที่สะอาด
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
ได้รับประโยชน์ และได้มาตรฐาน
ร้อยละ 100 บริการ
นักท่องเที่ยว
35,600,000 36,600,000 45,950,000 38,850,000 37,700,000
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๗๗

แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.1.แผนงานการศึกษา
ที่
1

2

3

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ครู/ผู้ดูแลเด็ก

โครงการอบรมเชิง
1.เพื่อให้ครู/ผูด้ ูแลเด็กมี
ปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพ ความรูค้ วามเข้าใจ
ครูผดู้ ูแลเด็ก
สามารถจัดทำแผนและ
หลักสูตรปฐมวัยได้
2.เพื่อนำความรู้ที่ได้มา
จัดประสบการณ์การเรียน
การสอนได้
3.เพื่อพัฒนาและเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพในการ
ทำงาน
โครงการส่งเสริมทักษะ เพื่อให้เรียนรู้ทักษะใน
สถานศึกษาใน
อาชีพในโรงเรียน
การประกอบอาชีพ
เขตตำบลปอ
โครงการสถานศึกษา
รักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับ
เด็กและเยาวชนในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สถานศึกษาใน
เขตตำบลปอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ครู/ผู้ดูแลเด็ก มี
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ความรู้ความสามารถ
และมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ
100

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1.ครู/ผูด้ ูแลเด็กมี
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถจัดทำแผน
และหลักสูตรปฐมวัย
ได้
2.ครู/ผูด้ ูแลเด็กจัด
ประสบการณ์การ
เรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

50,000 นักเรียนได้มีทักษะใน เด็กมีทักษะในการ
(อบต.) การประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพและ
ร้อยละ 100
นำไปใช้ในชีวิต
ประจำวัน
50,000 เยาวชนมีนจิตสำนึก มีกลุ่มอนุรักษ์
(อบต.) รักสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
ร้อยละ 100

กองการศึกษา

กองการศึกษา

๗๘

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.1.แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์และการใช้
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

2561
(บาท)
30,000
(อบต.)

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000 จำนวนเด็กเข้าร่วม
(อบต.) กิจกรรม ร้อยละ
100

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ตำบลปอ

80,000
(อบต.)

80,000
(อบต.)

80,000
(อบต.)

80,000
(อบต.)

80,000 จำนวนเด็กที่เข้าร่วม
(อบต.) กิจกรรม ร้อยละ 80

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ปอ
ทั้ง 17 ศูนย์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนเด็กที่เข้าร่วม
(อบต.ปอ) (อบต.ปอ) (อบต.ปอ) (อบต.ปอ) (อบต.ปอ) กิจกรรม ร้อยละ 80

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สถานศึกษาใน
เขตตำบลปอ

เพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้
ทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์และเรียนรู้
การใช้อินเตอร์เน็ตและการ
สืบค้นข้อมูล
5 โครงการจัดกิจกรรมวัน 1.เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กจัด ศูนย์พัฒนาเด็ก
สำคัญในศูนย์พัฒนาเด็ก กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ
เล็ก 17 แห่ง
เล็ก
2.เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจัดกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
6 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มี
ความสัมพันธ์ ความสามัคคี
และความสามารถในการ
ริเริม่ การแสดงออกทางด้าน
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ
ของเยาวชน
7 โครงการมอบเกียรติ
เพื่อพัฒนา สนับสนุน
บัตรนักเรียนศูนย์พัฒนา ส่งเสริมและสร้างขวัญและ
เด็กเล็ก
กำลังใจให้กับเด็กเล็ก

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
30,000 เด็กมีความรู้
(อบต.) ความสามารถในด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์
ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กมีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์และสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
ได้อย่างมีประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา
1.เด็กได้เรียนรู้วัน
สำคัญต่าง ๆของไทย
และท้องถิ่น
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
จัดกิจกรรมร่วม กับ
ชุมชน
เด็กและเยาวชนมีความ กองการศึกษา
รักความสามัคคีเพิ่มขึ้น
และเป็นคนดีของสังคม
ต่อไป

เด็กเล็กมีขวัญและ
กำลังใจมีความรักความ
สามัคคีเพิ่มขึ้นและเป็น
คนดีของสังคมต่อไป

กองการศึกษา

๗๙

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.1.แผนงานการศึกษา
ที่
8

9

โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา
ด้านต่าง ๆ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กได้มีความ
ผู้ดูแลเด็ก
รู้ความเข้าใจในบทบาท
จำนวน 51 คน
หน้า ที่ของตนเอง

โครงการส่งผู้ดูแลเด็กเข้า
รับการอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเอง

เพื่อให้ผู้ดูแลเด็ก
กระตือรือร้นและพัฒนา
งานตนเอง

ครู/ผู้ดูแลเด็ก

1.เพื่อให้ประชาชนได้รู้
ข่าวสารทันเหตุการณ์
บ้านเมืองในปัจจุบัน
2.เพื่อให้ประชาชนได้
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน
เพื่อให้บุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม

20 หมู่บ้าน

โครงการ

10 โครงการจัดหา
หนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน

11 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
บุคลากรทางการศึกษา
12 โครงการส่งเสริมเสริม
ภาวะโภชนาการเด็ก

แบบ ผ. 02
2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ครู/ผดด. ได้ผ่านการ ผู้ดูแลเด็กได้มคี วาม รู้
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ความเข้าใจในบทบาท

มาตร ฐานกำหนด
ร้อยละ 100
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ครู/ผดด. ได้ผ่านการ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
มาตร ฐานกำหนด
ร้อยละ 100
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) รับทราบข่าวสารทัน
ต่อเหตุการณ์ ร้อย
ละ 100

บุคลากรทางการ
ศึกษา

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีภาวะ ศพด.ทั้ง 17 แห่ง
โภชนาการที่ดี มีนำ้ หนักส่วนสูงตามเกณฑ์

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

บุคลากรทางการ
ศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ
100
30,000 เด็กมีสุขภาพ
(อบต.) สมบูรณ์แข็งแรง
ร้อยละ 100
50,000
(อบต.)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

หน้าที่ของตนเอง
ผู้ดูแลเด็กมีการพัฒนา
ตนและงานอย่าง
ต่อเนื่อง

ประชาชนในชุมชนและ กองการศึกษา
ใกล้เคียงรักการแสวงหา
ความรู้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา
จะได้เป็นผูม้ ีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
กองการศึกษา
เด็กมีสุขภาวะ
โภชนาการที่ดี มี
ร่างกายสมบูรณ์ เจริญ
เติบโตตามเกณฑ์ทตี่ ั้ง
ไว้

๘๐

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.1.แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
2561
โครงการ)
(บาท)
สถานศึกษาในเขต 20,000
ตำบลปอ
(อบต.)

13 โครงการค่ายเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ทักษะในการใช้ภาษา
ต่างประเทศ

14 โครงการก่อสร้างแหล่ง
เรียนรู้ในพื้นที่ตำบลปอ

1.เพื่อจัดทำฐานข้อมูล
จำนวน 1 แห่ง
แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบล
ปอ
2.เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
บวกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมทำร่วมกันตลอด
-กิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์
-ศูนย์ประสบการณ์เรียนรู้
ในห้องเรียน
16 โครงการจัดทำสื่อประชา เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารบอกถึง
สัมพันธ์ด้านต่าง ๆ
ปัญหาและความต้องการให้
ท้องถิ่นทราบเพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของชุมชน

15 โครงการจัดกิจกรรมเชิง

ศูนย์เด็กเล็ก
จำนวน 17 ศูนย์

สื่อประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ. 02
งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

2565
(บาท)
กองการศึกษา
20,000 เด็กมีพัฒนาการด้าน เด็กและเยาวชนมี
(อบต.) ภาษาดีขึ้น
ทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศและ
นำไปใช้ในชีวิต
ประจำวัน
กองการศึกษา
50,000 มีแหล่งเรียนรู้และ 1.มีฐานข้อมูลแหล่ง
(อบต.) ฐานข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ในพื้นที่ตำบล
เรียนรู้ในพื้นที่ตำบล ปอ
ปอ
2.เด็ก เยาวชน
ประชาชนสามารถ
ศึกษาข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้และใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้
50,000 เด็กเล็กมีกิจกรรมทำ เด็กเล็กได้เรียนรู้และมี กองการศึกษา
(อบต.) ร่วมกันและกับชุมชน การพัฒนาในการทำ

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000 มีสื่อประชา สัมพันธ์
(อบต.) ต่าง ๆ

ร้อยละ 100

กิจกรรมต่าง ๆร่วมกับ
ชุมชน

ประชาชน ได้รับรู้
ข่าวสาร ขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง ถิ่น
โดยประชาชนมีส่วนร่วม

กองการศึกษา

๘๑

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.1.แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

17 โครงการอบรมให้ความรู้

เพื่อให้ประชาชนในเขต เด็ก เยาวชนและ
เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นของ พื้นที่ อบต.ได้รับความรู้ ประชาชนในพื้นที่
ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. ความเข้าใจ เห็นคุณค่า อบต. ทุกหมู่บ้าน
และความ สำคัญของ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง

18 โครงการจัดทำฐานข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

19 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
หรือสนามกีฬา

1.เพื่อจัดทำ
ฐานข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ในพื้นที่ตำบล
ปอ
2.เพื่อสร้างแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น

พื้นที่ตำบลปอ

เพื่อให้ประชาชนมีสนาม พื้นที่ตำบลปอ
กีฬาไว้การออกกำลังกาย

แบบ ผ. 02

2561
(บาท)
30,000
(อบต.)

2562
(บาท)
30,000
(อบต.)

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

100,000 100,000 100,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

2564
(บาท)
30,000
(อบต.)

2565
(บาท)
30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

มีแหล่งเรียนรู้และ
ฐานข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ในพื้นที่ตำบล
ปอ

100,000 100,000 มีลานหรือสนามกีฬาที่
(อบต.)
(อบต.) ได้มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็ก เยาวชนและ
กองการศึกษา
ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต. มีความ รู้ ความ
เข้าใจ เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
1.มีฐานข้อมูลแหล่ง กองการศึกษา

เรียนรู้ในพื้นที่ตำบล
ปอ
2.เด็ก เยาวชน
ประชาชนสามารถ
ศึกษาข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้และใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้
-ประชาชนมีสถานที่
สำหรับออกกำลังกาย
-ประชาชนมีสุขภาพ
และพลามัยที่แข็งแรง

กองการศึกษา

๘๒

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.1.แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

20 โครงการอุดหนุน
อาหารเสริมนม (นม)

21 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน

22 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา

23 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบหลัก 5
หมู่
2.เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์
1.เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบหลัก 5
หมู่
2.เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์
1.เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน
2.ค่าหนังสือเรียน,
3.ค่าอุปกรณ์การเรียน
4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5.ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
เด็กและเยาวชนมีความรู้
ความสามารถ สร้าง
ภูมิคุ้มกันตนเอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ศพด. 17 แห่ง
-กศน. 1 แห่ง

แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

1,440,317
(เงินอุดหนุน)

1,440,317
(เงินอุดหนุน)

1,440,317
(เงินอุดหนุน)

2564
(บาท)
1,440,317
(เงินอุดหนุน)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

1,440,317 เด็กมีพัฒนาการ
(เงินอุดหนุน) ด้านร่างกายที่

สมบูรณ์

ศพด. 17 แห่ง
-กศน. 1 แห่ง

6,850,000
(เงินอุดหนุน)

6,850,000
(เงินอุดหนุน)

6,850,000
(เงินอุดหนุน)

6,850,000
(เงินอุดหนุน)

6,850,000 เด็กมีพัฒนาการ
(เงินอุดหนุน) ด้านร่างกายที่

สมบูรณ์

ศพด. 17 แห่ง

1,371,390
(เงินอุดหนุน)

1,371,390
(เงินอุดหนุน)

1,371,390
(เงินอุดหนุน)

1,371,390
(เงินอุดหนุน)

1,371,390 เด็กมีพัฒนาการ
(เงินอุดหนุน) ด้านต่าง ๆ ที่ดี

ขึ้น

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ตำบลปอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

-

-

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

เด็กและเยาวชน
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง

กองการศึกษา

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง

กองการศึกษา

1.มีวสั ดุทางการ
ศึกษาจัดความ
พร้อมให้เด็ก
2.มีสื่อพัฒนาการ
เด็ก

กองการศึกษา

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้
ความสามารถ มี
ภูมิคุ้มกันตนเอง

กองการศึกษา

๘๓

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.1.แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
24 โครงการส่งเสริมทักษะ เพื่อให้เรียนรู้ทักษะใน เด็กและเยาวชน
อาชีพให้กับเด็กและ
การประกอบอาชีพ
ในพื้นทีต่ ำบลปอ
เยาวชน
25 โครงการเด็กและ
เยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม
รวม 25 โครงการ

เพื่อปลุกจิตสำนึก
เด็กและเยาวชน
ให้กับเด็กและเยาวชน ในพืน้ ที่ตำบลปอ
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-

แบบ ผ. 02
งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000
(อบต.)

2564
(บาท)
50,000
(อบต.)

2565
(บาท)
50,000
(อบต.)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

10,891,707

10,891,707

11,041,707

11,041,707

11,041,707

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า
จะได้รับ
นักเรียนได้มี
เด็กมีทักษะใน
ทักษะในการ
การประกอบ
ประกอบอาชีพ อาชีพและ
ร้อยละ 100 นำไปใช้ในชีวิต
ประจำวัน
เยาวชนมีน
มีกลุ่มอนุรักษ์
จิตสำนึกรัก
ทรัพยากรธรรม
สิ่งแวดล้อม
ชาติ
ร้อยละ 100
ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

-

๘๔

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
1

2
3
4

5

งบประมาณ
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการลานภูมิปัญญา
เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก
ประชาชน ผู้นำ
50,000 50,000 50,000
ท้องถิ่น
เยาวชน และประชาชน ของท้องถิ่นทุก
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
ในพื้นที่ อบต. ในการ หมู่บ้าน/ชุมชนใน
ร่วมอนุรักษ์ศลิ ปะ
เขตพื้นที่ อบต.
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป
โครงการโรงเรียนผูส้ ูงอายุใส่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ผู้สูงอายุที่มีความ 100,000 100,000 100,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
ใจสุขภาพตำบลปอ
ผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรม สนใจในพื้นที่
ต่าง ๆ ในโรงเรียน
ตำบลปอ
โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ผู้สูงอายุที่มีความ 50,000 50,000 50,000
ศักยภาพผูส้ งู อายุตำบลปอ เพิ่มประสิทธิภาพผูส้ ูงอายุ สนใจในพื้นที่
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
ตำบลปอ
100,000 100,000 100,000
โครงการสนับสนุนจัดงาน
เพื่อส่งเสริมและ
เข้าร่วมและจัด
(อบต.)
(อบต.)
ส้มโอของดีอำเภอเวียงแก่น สนับสนุนให้กับกลุ่ม
กิจกรรมงานส้มโอ (อบต.)
เกษตรและการ
ของดีอำเภอเวียง
ท่องเที่ยวในพื้นที่
แก่น
อำเภอเวียงแก่น
200,000 200,000 200,000
โครงการจัดนิทรรศการงาน เพื่อให้ท้องถิ่น/ชุมชน
เข้าร่วมจัด
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
พ่อขุนเม็งรายประจำปี
อนุรักษ์และสืบสาน
กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของ ประเพณี
ชุมชนและของจังหวัด
วัฒนธรรมงานพ่อ
เชียงราย
ขุนเม็งราย
ประจำปีของ
จังหวัดเชียงราย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ. 02
2564
(บาท)
50,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 เด็ก เยาวชน และ
(อบต.) ประชาชน ผู้นำ
ท้องถิ่นได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ
100

100,000 100,000 ผู้สูงอายุได้รับ
(อบต.)
(อบต.) ประโยชน์ ร้อยละ

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็ก เยาวชน และ
กองการศึกษา
ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม

ผู้สูงอายุมสี ุขภาพจิตที่
ดีและพลานามัย
100
แข็งแรง
50,000 50,000 ผู้สูงอายุได้รับ
ผู้สูงอายุมสี ุขภาพจิตที่
(อบต.)
(อบต.) ประโยชน์ ร้อยละ
ดีและพลานามัย
100
แข็งแรง
100,000 100,000 ประชาชนได้รับ
มีกิจกรรมในการ
(อบต.)
(อบต.) ประโยชน์ ร้อยละ
ส่งเสริมและสนับสนุน
100
ให้กับกลุ่มเกษตรและ
การท่องเที่ยวในพื้นที่
อำเภอเวียงแก่น
200,000 200,000 ประชาชนร่วมกันสืบ ประชาชนร่วมกันสืบ
(อบต.)
(อบต.) สานืและอนุรักษ์
สานประเพณีงานพ่อ
ประเพณี ร้อยละ
ขุนเม็งรายมหาราช
100

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

๘๕

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
6

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการสืบสานประเพณี เพื่อให้ท้องถิ่น/ชุมชน
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน
7 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อให้ท้องถิ่น/ชุมชน
วัฒนธรรมไทลื้อ
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน
8 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อให้ท้องถิ่น/ชุมชน
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่า
อนุรักษ์และสืบสาน
อิ้วเมี่ยน
วัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน
9 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อให้ท้องถิ่น/ชุมชน
วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่า
อนุรักษ์และสืบสาน
อาข่า
วัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน
10 โครงการจัดงานประเพณีแห่ เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรม
เทียนจำนำพรรษา
ประเพณีแห่เทียนจำนำ
พรรษาเนื่องในวัน
เข้าพรรษา และอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามขอ
ท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ชนเผ่าม้ง ในพื้นที่
ตำบลปอ
จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทลื้อ ในพื้นที่
ตำบลปอ
จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ชนเผ่าอิ้วเมี่ยน ใน
พื้นที่ตำบลปอ
จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ชนเผ่าอาข่า
ในพื้นที่ตำบลปอ
ประชาชนได้ร่วมมี
ส่วนร่วมใน
โครงการดังกล่าว
ร้อยละ 80

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ. 02
2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร่วมกัน
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) อนุรักษ์ประเพณี

ร้อยละ 100
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร่วมกัน
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) อนุรักษ์ประเพณี

ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนร่วมกันสืบ
สานประเพณีม้งให้
ยาวนาน

กองการศึกษา

ประชาชนร่วมกันสืบ
สานประเพณีไทลื้อให้
ยาวนาน

กองการศึกษา

60,000
(อบต.)

60,000
(อบต.)

60,000
(อบต.)

60,000
(อบต.)

60,000 ประชาชนร่วมกัน
(อบต.) อนุรักษ์ประเพณี
ร้อยละ 100

ชุมชนได้จัดกิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของตนเอง

กองการศึกษา

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000 ประชาชนร่วมกัน
(อบต.) อนุรักษ์ประเพณี
ร้อยละ 100

ชุมชนได้จัดกิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของตนเอง

กองการศึกษา

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000 ประชาชนร่วมกัน
(อบต.) อนุรักษ์ประเพณี
ร้อยละ 100

1 ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
2 ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ได้รับการสานต่อ

กองการศึกษา

๘๖

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
11

12

13

14

งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการส่งเสริมประเพณี เพื่อให้ท้องถิ่น/ชุมชน
จัดกิจกรรมสืบสาน
50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร่วมกัน
วัฒนธรรมกลุม่ ชาติพันธุ์ไท อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) อนุรักษ์ประเพณี
ใหญ่
วัฒนธรรมประเพณีของ ชาติพันธุ์ไทใหญ่ใน
ร้อยละ 100
ชุมชน
พื้นที่ตำบลปอ
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร่วมกัน
โครงการจัดงานวันกตัญญู เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรม
ผู้สูงอายุในพื้นที่
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) อนุรักษ์ประเพณี
รดน้ำดำหัวผูส้ ูงอายุ
ประเพณีการแสดงความ ตำบลปอเข้าร่วม
ตำบลปอ
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ และ กิจกรรม
ร้อยละ 100
จัดกิจกรรมวันสงกรานต์
อนุรักษ์ประเพณีอนั ดี
งาม
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร่วมกัน
โครงการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรม จัดกิจกรรม
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) อนุรักษ์ประเพณี
ไทยประเพณีลอยกระทง ประเพณีการแสดงความ ประเพณีลอย
กตัญญูต่อแม่น้ำ ลำ
กระทงในพื้นที่
ร้อยละ 100
คลอง และอนุรักษ์
ตำบลปอ
ประเพณีอันดีงาม
5,000
5,000
5,000
5,000 ประชาชนร่วมกัน
โครงการสืบสานประเพณี 1.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ จัดกิจกรรมสืบสาน
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) อนุรักษ์ประเพณี
นมัสการและสรงน้ำพระ
ประเพณีวัฒนธรรมด้าน ประเพณีนมัสการ
ธาตุดอยตุง
ศาสนาของ
และสรงน้ำพระ
ร้อยละ 100
*อุดหนุนสำนักงาน
พุทธศาสนิกชนให้ดำรง ธาตุดอยตุง
วัฒนธรรมจังหวัด
สืบต่อไป
เชียงราย
2.เพื่อสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามที่มี
มาแต่อดีตให้ดำรงสืบ
ต่อไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ. 02
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนร่วมกันสืบ กองการศึกษา
สานประเพณีกลุ่ม
ชาติพันธ์ไทใหญ่ให้
ยาวนาน
1.ประเพณีสงกรานต์ กองการศึกษา
ได้รับการอนุรักษ์ให้
คงอยู่สืบไป
2.ผูส้ ูงอายุได้รับการ
แสดงความกตัญญู
กตเวที
ประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา
ได้รับการอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่ต่อไป
กองการศึกษา
ประเพณีนมัสการ
และสรงน้ำพระธาตุ
ดอยตุงได้รับการ
อนุรักษ์ สืบทอดให้คง
อยู่ต่อไป

๘๗

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

15 โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่อง
ในวันสำคัญของจังหวัด
เชียงราย
*อุดหนุนที่ทำการปกครอง

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

25,000
(อบต.)

25,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000 ประชาชนมีส่วน
(อบต.) ร่วมในการ

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้าน อบรมให้ความรู้ดา้ น
วัฒนธรรมและประเพณี วัฒนธรรมและ
อันดีงาม
ประเพณีดั้งเดิมให้แก่
ประชาชน

-

-

5,000
(อบต.)

5,000
(อบต.)

5,000
(อบต.)

-เพือ่ ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีสักการะ
บวงสรวง และสรงน้ำเจ้า
หลวงเวียงแก่น

-

-

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมจิตสำนึก
ความจงรักภักดีการ
เทิดทูนสถาบันฯและการ
อนุรักษ์สืบสานประเพณี

อำเภอเวียงแก่น

16 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านวัฒนธรรมและประเพณี
ดั้งเดิม
*อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อำเภอวียงแก่น
17 โครงการงานสักการะ
บวงสรวงและสรงน้ำเจ้า
หลวงเวียงแก่น
*อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อำเภอวียงแก่น

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
อปท.ผู้นำชุมชนและ
ประชาชน เข้าร่วม
กิจกรรม

ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
อปท. ผู้นำชุมชนและ
ประชาชน เข้าร่วม
กิจกรรม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนและทุกภาค กองการศึกษา
ส่วนได้รำลึกถึงพระ
แสดงออกความ มหากรุณาธิคณ
ุ ของ
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ทุก
สถาบันฯ
พระองค์และได้อนุรักษ์
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ประชาชนร่วมกัน ประชาชนมีการเรียนรู้ กองการศึกษา
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและ
ร้อยละ 100
ประเพณีดั้งเดิมของ
ท้องถิ่น

10,000 10,000 10,000 ประชาชนร่วมกัน ได้ส่งเสริมและอนุรักษ์
(อบต.) (อบต.) (อบต.) อนุรักษ์ประเพณี ประเพณีสักการะ
ร้อยละ 100
บวงสรวง และสรงน้ำ
เจ้าหลวงเวียงแก่น

กองการศึกษา

๘๘

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

18 โครงการกิจกรรมสาน
สัมพันธ์เครือข่ายโรงเรียน
ผู้สูงอายุอำเภอเวียงแก่น
“ฮอมพญา”
*อุดหนุน กศน.อำเภอ
เวียงแก่น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การจัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของผู้สูงอายุ
2.เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ โดย
การเล่นกีฬาและ
กิจกรรมนันทนาการ
3.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
และถ่ายทอด
“ฮอมพญ๋า”วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู้สูงอายุในพื้นที่
ตำบลปอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ. 02
2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 100 ของ
ผู้สูงอายุมสี ุขภาพ
ที่ดีทั้งร่างกายและ
จิตใจ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองการศึกษา
1.ผูส้ ูงอายุที่อยู่ใน
ชุมชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วม มีความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับคนในวัยเดียวกัน
และคนต่างวัย
2.ผูส้ ูงอายุ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
สุขภาพจิตใจทีส่ ดใส มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

๘๙

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

19 โครงการ”ฮอมฮัก
ข่วงผญ๋าภูมิปญ
ั ญาเวียง
แก่น”
*อุดหนุน กศน.อำเภอ

1.เพื่อส่งเสริมวิถีภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ กลุ่มชาติ
พันธ์
2.เพื่อจัดเวทีเสวนา
เวียงแก่น
วิชาการด้านสุขภาพและ
อาหารปลอดภัย
3.เพื่อจัดกิจกรรม
ข่วงผญ๋าส่งเสริม
วัฒนธรรม นวัตวิถีกลุม่
ชาติพันธ์และประเพณี
ดั้งเดิม
20 โครงการกีฬาปอสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี
ต้านยาเสพติด
และเป็นกิจกรรมต่อต้าน
ยาเสพติดของเยาวชนใน
พื้นที่ตำบลปอ
21 โครงการก่อสร้างศูนย์
เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ออกกำลังกายครบวงจร ประชาชน มีสถานที่ออก
(ฟิตเนส)
กำลังกายแบบครบวงจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กลุ่มชาติพันธ์อำเภอ
เวียงแก่น
ทั้ง 4 ตำบล

เยาวชนและ
ประชาชน
ในพื้นที่ตำบลปอ
ก่อสร้างศูนย์ออก
กำลังกาย บริเวณ
สำนักงาน อบต.ปอ
จ้านวน ๑ แห่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ. 02
2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนผู้สูงอายุ
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เยาวชนและ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ประชาชนมีความ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองการศึกษา
1.ผูส้ ูงอายุที่อยู่ใน
ชุมชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วม มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับคนในวัยเดียวกัน
และคนต่างวัย
2.ผูส้ ูงอายุ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
สุขภาพจิตใจทีส่ ดใส มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเกิดความ
สามัคคีและห่างไกลยา
เสพติด

รักความสามัคคี
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
100
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้รับ
เด็ก เยาวชนและ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ประโยชน์ ร้อยละ ประชาชนในพื้นที่มี
100
สุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา

กองการศึกษา

๙๐

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
22

23

24

25

26

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม เพือ่ ส่งนักกีฬา เยาวชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การแข่งขันกีฬา
และประชาชน เข้าร่วม การส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันกีฬาและจัดการ ร่วมแข่งขัน และ
แข่งขันกีฬาต่าง ๆเช่น ค่าใช้จ่ายในการ
กีฬาระดับอำเภอ/
จัดการแข่งขันกีฬา
จังหวัดฯลฯ เป็นต้น
ต่าง ๆ
โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เด็ก เยาวชนและ
ภัยยาเสพติด
เยาวชนและประชาชน ประชาชนบ้านห้วย
*อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้
ได้ออกกำลังกายใช้เวลา กุ๊ก
ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก
ว่างให้เกิดประโยชน์
โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เด็ก เยาวชนและ
ภัยยาเสพติด
เยาวชนและประชาชน ประชาชนบ้านปอ
*อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา ได้ออกกำลังกายใช้เวลา กลาง
ว่างให้เกิดประโยชน์
โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เด็ก เยาวชนและ
ภัยยาเสพติด
เยาวชนและประชาชน ประชาชนบ้านห้วย
*อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วย ได้ออกกำลังกายใช้เวลา หาน
หาน
ว่างให้เกิดประโยชน์
โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เด็ก เยาวชนและ
ภัยยาเสพติด
เยาวชนและประชาชน ประชาชนบ้านห้วยคุ
*อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยคุ ได้ออกกำลังกายใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ. 02
2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนนักกีฬาที่
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) เข้าร่วมการ

แข่งขัน

จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ
100

15,000
(อบต.)

15,000
(อบต.)

15,000
(อบต.)

15,000
(อบต.)

15,000
(อบต.)

๒๕,๐๐๐
(อบต.)

๒๕,๐๐๐
(อบต.)

๒๕,๐๐๐
(อบต.)

๒๕,๐๐๐
(อบต.)

๒๕,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
(อบต.) กิจกรรมร้อยละ
100

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
(อบต.) กิจกรรมร้อยละ
100

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
(อบต.) กิจกรรมร้อยละ
100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์

กองการศึกษา

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

๙๑

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
โครงการ)
(บาท)
27 โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เด็ก เยาวชนและ
15,000
ภัยยาเสพติด
เยาวชนและประชาชน ประชาชนบ้านหนอง (อบต.)
*อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง ได้ออกกำลังกายใช้เวลา เตา
เตา
ว่างให้เกิดประโยชน์
28 โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เด็ก เยาวชนและ
10,000
ภัยยาเสพติด
เยาวชนและประชาชน ประชาชนบ้านผาแล (อบต.)
*อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาแล ได้ออกกำลังกายใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
29 โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เด็ก เยาวชนและ
20,000
ภัยยาเสพติด
เยาวชนและประชาชน ประชาชนบ้านทราย (อบต.)
*อุดหนุนโรงเรียนบ้านทราย ได้ออกกำลังกายใช้เวลา ทอง
ทอง
ว่างให้เกิดประโยชน์
30 โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เด็ก เยาวชนและ
15,000
ภัยยาเสพติด
เยาวชนและประชาชน ประชาชนบ้านปาง
(อบต.)
*อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตร
ได้ออกกำลังกายใช้เวลา ปอ,บ้านอยู่สุขและ
วิทยา
ว่างให้เกิดประโยชน์
บ้านสันติพฒ
ั นา
31 โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เด็ก เยาวชนและ
30,000
ภัยยาเสพติด
เยาวชนและประชาชน ประชาชนบ้านผาตั้ง (อบต.)
*อุดหนุนโรงเรียนบรรพต
ได้ออกกำลังกายใช้เวลา
วิทยา
ว่างให้เกิดประโยชน์
32 โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เด็ก เยาวชนและ
20,000
ภัยยาเสพติด
เยาวชนและประชาชน ประชาชนบ้านปาง
(อบต.)
*อุดหนุนโรงเรียนปาง
ได้ออกกำลังกายใช้เวลา หัด ฯ
หัดสหศาสตร์
ว่างให้เกิดประโยชน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ. 02
งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000 15,000 15,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
15,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
(อบต.) กิจกรรมร้อยละ
100

10,000
(อบต.)

10,000
(อบต.)

10,000
(อบต.)

10,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
(อบต.) กิจกรรมร้อยละ
100

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
(อบต.) กิจกรรมร้อยละ
100

15,000
(อบต.)

15,000
(อบต.)

15,000
(อบต.)

15,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
(อบต.) กิจกรรมร้อยละ
100

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
(อบต.) กิจกรรมร้อยละ
100

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
(อบต.) กิจกรรมร้อยละ
100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

๙๒

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
33 โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เด็ก เยาวชนและ
ภัยยาเสพติด
เยาวชนและประชาชน ประชาชนบ้าน
*อุดหนุนโรงเรียน
ได้ออกกำลังกายใช้เวลา ดอน และบ้าน
ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย
ว่างให้เกิดประโยชน์
เจดีย์ทอง
34 โครงการกีฬาเด็กและ
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เด็ก เยาวชนและ
เยาวชนอำเภอเวียงแก่น เยาวชนและประชาชน ประชาชนอำเภอ
*อุดหนุนโรงเรียนปอ
ได้ออกกำลังกายใช้เวลา เวียงแก่น
วิทยา
ว่างให้เกิดประโยชน์
35 โครงการกีฬาเด็กและ
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เด็ก เยาวชนและ
เยาวชนตำบลปอ
เยาวชนและประชาชน ประชาชนตำบล
*อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ได้ออกกำลังกายใช้เวลา ปอ
ทรายทอง
ว่างให้เกิดประโยชน์
รวม 35 โครงการ
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

2561
(บาท)
15,000
(อบต.)

แบบ ผ. 02
2562
(บาท)
15,000
(อบต.)

งบประมาณ
2563
(บาท)
15,000
(อบต.)

2564
(บาท)
15,000
(อบต.)

2565
(บาท)
15,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จำนวนผู้เข้าร่วม เด็ก เยาวชน และ
กิจกรรมร้อยละ ประชาชนมีสุขภาพ
100
พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนผู้เข้าร่วม เด็ก เยาวชน และ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) กิจกรรมร้อยละ ประชาชนมีสุขภาพ
100
พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนผู้เข้าร่วม เด็ก เยาวชน และ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) กิจกรรมร้อยละ ประชาชนมีสุขภาพ
100
พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์
1,840,000 1,965,000 1,985,000 1,985,000 1,985,000
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-

๙๓

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
3.1. แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 โครงการบริการเชิงรุก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผู้สูงอายุและผู้
เคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพและ ในการออกบริการอำนวย พิการที่มีสิทธิ์รับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ความสะดวกจ่ายเบี้ยยัง เบี้ยยังชีพในพื้นที่
ชีพและผูส้ ูงอายุและผู้
ตำบลปอ
พิการ
2 โครงการสงเคราะห์
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ ครอบครัวผู้มี
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง รายได้น้อยและไร้
และไร้ที่พึ่ง
ให้มีรายได้เพียงพอแก่
ที่พึ่งในตำบลปอ
การดำรงชีพ
3 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาวใน
พื้นที่ตำบลปอ

4 โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มี
การดำรงชีวิตที่ดีขึ้น

จัดหาเสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่มใน
การป้องกันภัย
หนาว
ผู้สูงอายุและผู้
พิการในพื้นที่
ตำบลปอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

2561
(บาท)
9,600
(อบต.)

2562
(บาท)
9,600
(อบต.)

100,000
(อบต.)

100,000
(อบต.)

120,000
(อบต.)

120,000
(อบต.)

150,000
(อบต.)

150,000
(อบต.)

งบประมาณ
2563
(บาท)
9,600
(อบต.)

2564
(บาท)
9,600
(อบต.)

2565
(บาท)
9,600
(อบต.)

แบบ ผ.02
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผู้สูงอายุและผู้
พิการได้รับความ
สะดวกสบาย ร้อย
ละ 100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้สูงอายุและผู้
พิการที่มีสิทธิ์รับ
เบี้ยยังชีพได้รับ
บริการสะดวก
รวดเร็ว
100,000 100,000 100,000 ครอบครัวผู้มีรายได้ ครอบครัวผู้มีรายได้
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) น้อยและไร้ที่พึ่ง
น้อยและไร้ที่พึ่ง
ได้รับการ
ได้รับการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ ร้อยละ และมีคณ
ุ ภาพชีวิต
100
ที่ดีขึ้น
120,000 120,000 120,000 ผู้ประสบภัยหนาว ผู้ได้รับผลกระทบ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ได้รับการช่วยเหลือ จากภัยหนาวลดลง
ร้อยละ 100
และมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
150,000 150,000 150,000 คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ผู้สูงอายุและผู้
ผู้สูงอายุและผู้
พิการดีขึ้น ร้อยละ พิการดีขึ้น
100

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงาน
ปลัด

สำนักงาน
ปลัด

สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด

๙๔

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
3.1. แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู้พิการ ผูย้ ากจน
ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ตำบลปอ

5 โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ยากจนและด้อยโอกาส

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในด้านที่อยู่อาศัยให้กับ
ผู้ประสบปัญหาให้ดีขึ้น

6 โครงการรับลงทะเบียนผูม้ ี
สิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้สูงอายุและผู้
ให้กับผู้มีสิทธิร์ ับเงินเบี้ย พิการ
ยังชีพผู้สูงอายุและผู้
พิการ
-

รวม 6 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 คุณภาพชีวิตผู้พิการ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ผู้ยากจน ผูย้ ากไร้
และผูด้ ้อยโอกาสดี
ขึ้น ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส จะได้
มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000 ผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ได้รับประโยชน์ ร้อย พิการ ได้รับความ
ละ 100
สะดวกสบายมาก
ขึ้น
585,600 585,600 585,600 585,600 585,600
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงาน
ปลัด

สำนักงาน
ปลัด
-

๙๕

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
3.2. แผนงานงบกลาง
2562
(บาท)
3,500,000
(เงินอุดหนุน)

งบประมาณ
2563
(บาท)
3,500,000
(เงินอุดหนุน)

2564
(บาท)
3,500,000
(เงินอุดหนุน)

1,500,000
(เงินอุดหนุน)

1,500,000
(เงินอุดหนุน)

1,500,000
(เงินอุดหนุน)

1,500,000
(เงินอุดหนุน)

100,000
(อบต.)

100,000
(อบต.)

100,000
(อบต.)

100,000
(อบต.)

5,100,000

5,100,000

5,100,000

5,100,000

1

โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง เพื่อช่วยเหลือ
ชีพให้กับผู้สูงอายุ
ผู้สงู อายุที่มรี ายได้
น้อยให้เพียงพอแก่
การดำรงชีวิต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
2561
โครงการ)
(บาท)
ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 3,500,000
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้น (เงินอุดหนุน)
ไปในเขตตำบล
ปอ

2

โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง เพื่อช่วยเหลือผู้
ชีพให้กับผู้พิการ
พิการ ให้มีรายได้
เพียงพอแก่การดำรง
ชีพ

ผู้พิการที่มี
ทะเบียนผู้พิการ
ทุกคนในตำบล
ปอ

3

โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อทุกคนที่
ชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์
เอดส์ ให้มรี ายได้
ลงทะเบียนใน
เพียงพอแก่การดำรง พืน้ ที่ตำบลปอ
ชีพ

ที่

โครงการ

รวม 3 โครงการ

วัตถุประสงค์

-

-

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงาน
ปลัด

2565
(บาท)
3,500,000 ผู้สูงอายุได้รับ ผู้สูงอายุและผู้
(เงินอุดหนุน) การสงเคราะห์ พิการที่มีสิทธิ์รับ
ร้อยละ 100 เบี้ยยังชีพได้รับ
บริการสะดวก
รวดเร็ว
1,500,000 ผู้พิการได้รับ ผู้พิการมีรายได้
สำนักงาน
(เงินอุดหนุน) การสงเคราะห์ เพิ่มในการเลี้ยง
ปลัด
ร้อยละ 100 ชีพตนเอง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
100,000 ผู้ป่วยเอดส์
ผู้ป่วยเอดส์มี
สำนักงาน
(อบต.)
ได้รับการ
รายได้เพิ่มในการ
ปลัด
สงเคราะห์
เลี้ยงชีพตนเอง
ร้อยละ 100 และมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
5,100,000
-

๙๖

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
3.3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดฝึกอบรม
อปพร. ทั้ง
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน อปพร. ที่
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
ผ่านการฝึกอบรม
ร้อยละ 100

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการฝึกอบรมทบทวน
สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เพื่อฝึกอบรมทบทวน
อปพร. ให้พร้อมรับสา
ธารณภัยและภัยพิบตั ิที่
อาจเกิดขึ้น และเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับ
สมาชิก อปพร.

2

โครงการฝึกอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและการ
ป้องกันระงับอัคคีภัย

เพื่อฝึกอบรมทบทวน
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการป้องกัน
ระงับอัคคีภัย

จัดฝึกอบรม
อปพร. ทั้ง
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ

20,000
(อบต)

20,000
(อบต)

20,000
(อบต)

20,000
(อบต))

20,000
(อบต)

จำนวน อปพร. ที่
ผ่านการฝึกอบรม
ร้อยละ 100

3

โครงการเฝ้าระวังไฟป่า
และหมอกควัน

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
และป้องกันในการเกิด
ไฟป่าและหมอกควันใน
พื้นที่ตำบลปอ

จัดชุดปฏิบตั ิการ
อปพร.ที่ผ่านการ
อบรมเฝ้าระวัง
ไฟป่าในพื้นที่
ตำบลปอ

50,000
(อบต)

50,000
(อบต)

50,000
(อบต)

50,000
(อบต)

50,000
(อบต)

อัตราการเผาป่า
และหมอกควัน
ลดลง ร้อยละ
100

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
อปพร. ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม สามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น
อปพร. ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม สามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงาน
ปลัด

สำนักงาน
ปลัด

สำนักงาน
ปลัด

๙๗

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

โครงการฝึกอบรมความรู้ เพื่อให้สมาชิก อปพร. มี
การป้องกันและบรรเทาสา ความรู้ ความสามารถใน
ธารณภัย
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

5

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการของสมาชิก
อปพร.

6

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
กิจกรรมเชิงบวกสำหรับ
เยาวชนต้านยาเสพติด

7

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดฝึกอบรม อปพร. ทั้ง
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ ในเรื่องภัย
พิบัติต่าง ๆ การใช้
อุปกรณ์แจ้งเตือนภัย
และการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ
กู้ภัย
เพื่อให้สมาชิก อปพร. มี จัดการประชุมเชิง
การประชุมซักซ้อม
ปฏิบัติการของสมาชิก
แผนการปฏิบัติงานต่าง อปพร.ในพื้นที่ตำบลปอ
ๆในการป้องกันและ
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
รู้ทันโทษภัยของยาเสพ
ติด ละใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
โครงการฝึกอบรมให้
เพื่อให้ความรู้เรื่องจราจร
ความรู้เรื่องจราจร การขับ กฎหมายจราจรแก่ ชรบ.
ขี่ปลอดภัย
อปพร. และประชาชน

จัดกิจกรรมเชิงบวก
สำหรับเยาวชนในพื้นที่
ตำบลปอ จำนวน 1 ครั้ง
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
ตำบลปอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

งบประมาณ
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)
50,000 50,000 50,000
(อบต)
(อบต)
(อบต)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564 2565
(บาท) (บาท)
50,000 50,000 จำนวน อปพร. ที่
(อบต)
(อบต) เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนสมาชิก
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต) อปพร. ที่เข้าร่วม
ประชุม ร้อยละ
100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
อปพร.ใช้ความรู้ใน
การฝึกอบรม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง

-สมาชิก อปพร.มีการ
ซักซ้อมแผนการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ
-สมาชิก อปพร.มี
ความรักความสามัคคี
และมีความเข้มแข็ง
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดอัตราผู้ที่
เยาวชนรู้ทันโทษภัย
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต) เกี่ยวข้องกับยาเสพ ของยาเสพติด ละใช้
ติดในเขตพื้นที่
เวลาว่างให้เป็น
ร้อยละ 100
ประโยชน์
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนประชาชนที่ ประชาชนได้รับความรู้
(อบต.)
(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข้าร่วมกิจกรรม
เรื่องกฎหมายจราจร
ร้อยละ 100
และการขับขี่อย่าง
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงาน
ปลัด

สำนักงาน
ปลัด

สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด

๙๘

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในเทศกาลสำคัญ

เพื่อเป็นการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ หรือ
เทศกาลอื่น ๆ ที่สำคัญ

9

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดตำบลปอ

1.เพื่อแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในพื้นที่
2.เพื่อบำบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายและจิตใจของผู้
ติด/ผู้เสพยาเสพติด
และกลุม่ เสี่ยง

งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ตั้งจุดตรวจ 7
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนประชาชน
วันอันตราย
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ได้รับควาปลอดภัย
(อบต.)
(อบต.)
ในช่วงเทศกาล
ร้อยละ 80
สำคัญ ได้แก่
เทศกาลปีใหม่
และวัน
สงกรานต์ ปีละ
ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง
จัดกิจกรรม
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส่งเสริมการบำบัด
ส่งเสริมการ
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต) ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา
บำบัดฟื้นฟูผู้ตดิ /
เสพติดมี
ผู้เสพยาเสพติด
ประสิทธิภาพอย่าง
ในพื้นที่ตำบลปอ
น้อย ร้อยละ 100
จำนวน 50 คน
จำนวน 1 ครั้ง
โดยจัดค่าย
บำบัดฟื้นฟู

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
สามารถลดสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน และลดการ
สูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก
สำนักงาน
ปลัด

1.สามารถขับเคลื่อน สำนักงาน
การดำเนินการ
ปลัด
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.สามารถลดปัญหา
การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะยา
เสพติดอย่างยั่งยืนได้

๙๙

ที่

โครงการ

10 โครงการส่งเสริมการ
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้
ผ่านการบำบัดฟื้นฟูและ
พ้นโทษจากเรือนจำ

11 โครงการร้อยใจรักษ์
ตำบลปอ

รวม 11 โครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อช่วยเหลือและ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ การฝึกอบรมอาชีพ
ผ่านการบำบัดรักษายา ให้แก่ผู้ผ่านการ
เสพติดและเช้ารับการ บำบัดฟื้นฟูและพ้น
ฝึกอบรมอาชีพ ปฏิบัติ โทษจากเรือนจำ
ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล

1.เพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการมุ่งที่จะ
เอาชนะปัญหายาเสพติด
ให้ได้อย่างยั่งยืน
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจศาสตร์พระราชา
และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม
สร้างความตระหนักต่อ
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่

ผู้บริหารท้องถิ่น,
สมาชิกสภาท้องถิ่น,
กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,
ผู้นำชุมชน,ผู้นำกลุ่ม
อาชีพ,พนักงานส่วน
ตำบลและประชาชน
ทั่วไป

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส่งเสริมการ
(อบต.)
(อบต.) ฝึกอบรมอาชีพ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
ให้แก่ผู้ผ่านการ
บำบัดฟื้นฟู อย่าง
น้อย 2 กิจกรรม

-

100,000 100,000
(อบต.)
(อบต.)

100,000
(อบต.)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1.สามารถขับเคลื่อน
การดำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.สามารถลดปัญหา
การแพร่ระบาดของยา
เสพติดในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติดอย่าง
ยั่งยืนได้
100,000 ร้อยละ 80 ของ 1.มีความรู้ความเข้าใจ
(อบต.) ผู้เข้าร่วมโครงการ ศาสตร์พระราชาและ
มีความตระหนัก สามารถนำไป
ถึงพิษภัยของยา ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ให้
เกิดเป็นรูปธรรม
เสพติดและ
2.ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
สามารถบูรณา
และศึกษาดูงานตาม
การศาสตร์ของ
หลักสูตรมีความ
พระราชาในการ ตระหนักถึงพิษภัยของ
ป้องกันและแก้ไข ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติด 3.เกิดโครงการพัฒนา
ทางเลือกที่เป็น
ประโยชน์ในพื้นที่

710,000 810,000 810,000 810,000 810,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก
สำนักงาน
ปลัด

-

๑๐๐
แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1. แผนงานเกษตร
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างฝายน้ำ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำ ก่อสร้างฝายน้ำล้น
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรได้รับ
ล้น (ฝายต้นน้ำ) กึ่งถาวร เพื่อการเกษตรและ (ฝายต้นน้ำ) กึ่งถาวร
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ประโยชน์ ร้อยละ
(Check Dam)
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อ
80
การเกษตร
พื้นที่ตำบลปอ
2 โครงการจัดทำฝายชะลอ เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรได้รับ
น้ำตามแนวพระราชดำริ การเกษตรและเป็น ตามแนวพระราชดำริ (อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ประโยชน์ ร้อยละ
การอนุรักษ์แหล่งน้ำ ในพื้นทีต่ ำบลปอ
100
แนวพระราชดำริ
3 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อ
น้ำ
การเกษตรและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
4 โครงการขุดสระเก็บน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อ
และบ่อน้ำตื้นเพื่อ
การเกษตรและแก้ไข
การเกษตร
ปัญหาภัยแล้ง

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใน 500,000 500,000 500,000
พื้นที่ตำบลปอ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
ขุดสระเก็บน้ำเพื่อ
การเกษตรให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่
ตำบลปอ

500,000 500,000 เกษตรกรได้รับ
(อบต.)
(อบต.) ประโยชน์ ร้อยละ
100
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ำใช้
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปีและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงานปลัด

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ สำนักงานปลัด
การเกษตรตลอดทั้งปี
และเป็นการอนุรักษ์
แหล่งน้ำตามแนว
พระราชดำริ
ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ สำนักงานปลัด
การเกษตรตลอดทั้งปี
และแก้ปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ สำนักงานปลัด
การเกษตรตลอดทั้งปี
และแก้ปัญหาภัยแล้ง

๑๐๑

แบบ ผ.02

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1. แผนงานเกษตร
ที่

โครงการ

5 โครงการขุดลอกลำห้วย
และคูคลอง

6 โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติในวันสำคัญ
ต่าง ๆ

7 โครงการจัดทำแนวกัน
ไฟ

งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อ ขุดลอกลำห้วยและคู 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรได้รับ
การเกษตรและแก้ไข คลอง
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ประโยชน์ ร้อยละ
ปัญหาภัยแล้ง
เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
100
2.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ แล้งและเพื่อระบาย
ท่วมขังและสามารถ น้ำในพื้นที่ตำบลปอ
ระบายน้ำได้อย่าง
รวดเร็ว
เพื่อส่งเสริมการ
ประชาชนมีส่วนร่วม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนประชาชน
คุ้มครองดูแล
ในการอนุรักษ์
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) เข้าร่วมกิจกรรม
บำรุงรักษา ใช้
ทรัพยากรป่าไม้
ร้อยละ 100
ประโยชน์จากป่าไม้
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากประชาชนทุก
ภาคส่วนในการปลูก
ป่าเพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลในวันสำคัญ
ต่างๆ
เพื่อป้องกันไฟป่าและ เพื่อป้องกันไฟป่า
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดอัตราการเกิด
หมอกควันในพื้นที่
และหมอกควันใน
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ไฟป่าและหมอก
ตำบลปอ
พื้นที่ตำบลปอ
ควัน ร้อยละ
100

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และป้องกันน้ำท่วม
ขัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงานปลัด

มีจำนวนป่าไม้เพิ่ม
มากขึ้นและเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

สำนักงานปลัด

ลดปัญหาไฟป่าและ
ลดปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า

สำนักงานปลัด

๑๐๒
แบบ ผ.02

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1. แผนงานเกษตร
ที่
8

โครงการ
โครงการเสริมสร้าง
จิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวม 8 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้าง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
นักเรียนและ
เยาวชนในพื้นที่
ตำบลปอ
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

2561
(บาท)
50,000
(อบต.)

2562
(บาท)
50,000
(อบต.)

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000
(อบต.)

2564
(บาท)
50,000
(อบต.)

2565
(บาท)
50,000
(อบต.)

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จำนวนนักเรียน
และเยาวชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100

เป็นการส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงานปลัด

-

๑๐๓

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
5.1. แผนงานเกษตร
ที่
1

2

3

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการส่งเสริมกลุ่ม
เพื่อให้ความรู้ด้านการ เกษตรกรกลุ่มอาชีพ
อาชีพผลิตพืชปลอดภัย
แปรรูปผลผลิตทาง
แปรรูปผลผลิตทาง
และได้มาตรฐาน
การเกษตร
การเกษตร จำนวน
50 คน
โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมและ
กลุ่มเกษตรกรใน
ด้านการเกษตร
สนับสนุนและให้ความรู้ พื้นที่ตำบลปอ
กลุ่มเกษตรกรและเพิม่ จำนวน 80 คน
รายได้
โครงการกองทุนเมล็ดพันธุ์ เพื่อส่งเสริมและ
จัดตั้งกองทุนนำร่อง
พืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว
สนับสนุนการเพาะพันธุ์ ใน 2 หมู่บ้าน ใน
พันธุ์ดี เมล็ดข้าวโพดพันธุ์ดี พืชเศรษฐกิจและลด
พื้นที่ตำบลปอ
ต้นทุนการผลิต

4 โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชเศรษฐกิจ

เพื่อส่งเสริมการทำ
การเกษตรที่เป็นที่
ต้องการของตลาด

ส่งเสริมเกษตรกรใน
พื้นที่ตำบลปอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

2561
(บาท)
50,000
(อบต.)

2562
(บาท)
50,000
(อบต.)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
(อบต.)
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)
-

100,000 100,000 100,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

100,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

2565
(บาท)
50,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

เกษตรกรมีความรู้ เกษตรกรได้รับ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ความรู้เดี่ยวกับการ
100
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร
30,000 เกษตรกรได้รับ
เกษตรกรได้รับ
(อบต.)
ความรู้ด้าน
ความรู้ด้าน
การเกษตร ร้อย การเกษตรเพิ่มมาก
ละ 100
ขึ้น
100,000 เกษตรกรเข้าร่วม เกษตรกรมีเมล็ด
(อบต.)
ได้เมล็ดพันธุ์
พันธุ์พืชที่ดีในการ
สำหรับเพาะปลูก เพราะปลูก
และนำเมล็ดพันธุ์
มาคืนหลังเก็บ
เกี่ยว ร้อยละ
100
30,000 เกษตรกรมีความรู้ เกษตรกรสามารถ
(อบต.)
ความเข้าใจในการ นำความรูไ้ ปปรับใช้
ปลูกพืชอย่างถูก ในการปลูกพืชได้
วิธี ร้อยละ 100

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด

สำนักงาน
ปลัด

๑๐๔

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
5.1. แผนงานเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
30,000
(อบต.)

2562
(บาท)
30,000
(อบต.)

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000
(อบต.)

ส่งเสริมสนับสนุน
เกษตรกรในพื้นที่
ตำบลปอ
ส่งเสริมสนับสนุน
เกษตรกรในพื้นที่
ตำบลปอ

100,00
(อบต.)

100,00
(อบต.)

100,00
(อบต.)

100,00
(อบต.)

100,00
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
ตำบลปอ

2564
(บาท)
30,000
(อบต.)

2565
(บาท)
30,000
(อบต.)

5 โครงการส่งเสริมให้ความรู้
ด้านการปลูกพืชเกษตร
อินทรีย์

เพื่อให้ความรู้ด้าน
การปลูกพืชเกษตร
อินทรีย์

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การตรวจวิเคราะห์ดิน
7 โครงการส่งเสริมการเลีย้ ง
สัตว์เศรษฐกิจ

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และที่ดินทำกินของ
เกษตรกร
เพื่อสร้างรายได้เสริม
ให้กับเกษตรกร

8 โครงการป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช โดยวิธีเกษตร
ผสมผสาน

เพื่อลดจำนวน
ส่งเสริมสนับสนุน
ศัตรูพืชและลดการใช้ เกษตรกรในพื้นที่
สารเคมี
ตำบลปอ

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

9 โครงการส่งเสริมตลาด
กลาง เพื่อจำหน่ายสินค้า
ทางการเกษตร

เพื่ออำนวยความ
ส่งเสริมสนับสนุน
สะดวกแก่กลุ่มผลิต เกษตรกรในพื้นที่
พืชผลทางการเกษตร ตำบลปอ

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ตัวชี้วัด
(KPI)
เกษตรกรมีความรู้
เพิ่มขึ้นดี ร้อยละ
100
เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ร้อยละ
100
เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ
100
เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
กำจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ทางธรรมชาติ ร้อย
ละ 100
เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ร้อยละ
100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
เกษตรกรได้รับ
ความรู้ด้าน
การเกษตรอินทรีย์
เพิ่มมากขึ้น
เกษตรกรจะได้เพิ่ม
ผลผลิตและมี
รายได้เพามมากขึ้น
เกษตรกรมีอาชีพ
เสริมจากการทำไร่
ทำนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด

ผลผลิตด้าน
การเกษตรมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

สำนักงาน
ปลัด

เกษตรกรมีตลาด
กลางในการ
จำหน่ายสินค้า
ทางการเกษตร

สำนักงาน
ปลัด

๑๐๕

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
5.1. แผนงานเกษตร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
10 โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอัน เพื่อส่งเสริมการมีส่วน จัดกิจกรรมอัน
ร่วมจากประชาชนและ เนื่องมาจาก
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ทุกภาคส่วนในการ
พระราชดำริ ใน
อนุรักษ์พันธุ์พืชอัน
กรมสมเด็จพระเทพ
พื้นที่ตำบลปอ
เนื่องมาจาก
รัตนราชสุดา สยามบรมราช พระราชดำริ
เพื่อถวายเป็น
กุมารี
พระราชกุศล
รวม 10 โครงการ

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000
(อบต.)
(อบต.)

2565
(บาท)
50,000
(อบต.)

410,000 410,000 410,000 410,000

410,000

2561
(บาท)
50,000
(อบต.)

2562
(บาท)
50,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ
100

เป็นการส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์พันธุพ์ ืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก
สำนักงาน
ปลัด

-

๑๐๖

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
5.2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพผู้สูงอายุ

2

โครงการการฝึกอบรม
ส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้
พิการ

3

โครงการการฝึกอบรม
ส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่ม
สตรี

4

โครงการครอบครัวสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฝึก
อาชีพ สามารถนำมา
ทำอาชีพเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่
ครอบครัว
เพื่อให้กลุ่มสตรีได้ฝึก
อาชีพ สามารถนำมา
ทำอาชีพเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่
ครอบครัว
เพื่อให้ผู้พิการได้ฝึก
อาชีพ สามารถนำมา
ทำอาชีพเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่
ครอบครัว
เพื่อสร้างความอบอุ่น
และสัมพันธภาพที่ดี
ในครอบครัว

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
20,000
(อบต.)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000
(อบต.)
(อบต.)

2564
(บาท)
20,000
(อบต.)

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
และพัฒนาทักษะ
อาชีพต่าง ๆให้ผู้
พิการ

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
และพัฒนาทักษะ
อาชีพต่าง ๆให้กลุ่ม
สตรีในพื้นที่ตำบล
ปอ
จัดกิจกรรมในการ
ส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

-

-

15,000
(อบต.)

15,000
(อบต.)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดกิจกรรมฝึกอบรม
และพัฒนาทักษะ
อาชีพต่าง ๆให้
ผู้สูงอายุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 ผู้สูงอายุมีความรู้
(อบต.) และมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น ร้อยละ
100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนำความรู้
ที่ได้รับไปประกอบ
อาชีพทำให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น
20,000 ผู้พิการมีความรู้
ผู้เข้ารับการอบรม
(อบต.) และมีรายได้เพิ่ม
สามารถนำความรู้
มากขึ้น ร้อยละ
ที่ได้รับไปประกอบ
100
อาชีพทำให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น
20,000 กลุ่มสตรีมีความรู้ ผู้เข้ารับการอบรม
(อบต.) และมีรายได้เพิ่ม
สามารถนำความรู้
มากขึ้น ร้อยละ
ที่ได้รับไปประกอบ
100
อาชีพทำให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น
15,000 สถาบันครอบครัวมี สถาบันครอบครัวมี
(อบต.) สัมพันธภาพที่ดี
สัมพันธภาพที่ดี
ร้อยละ 100
สนิทสนมคุ้นเคยต่อ
กัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงาน
ปลัด

สำนักงาน
ปลัด

สำนักงาน
ปลัด

สำนักงาน
ปลัด

๑๐๗

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
5.2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อสงเสริมให้ความรู้
เด็กวัยรุ่นในพื้นที่
เรื่องปัญหาการตั้งครรภ์ ตำบลปอ
ไม่พร้อมของวัยรุ่น

ที่

โครงการ

5

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมของวัยรุ่น

6

โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม่ กลุ่มพัฒนาสตรี
สตรีตำบลปอ
สตรีในพื้นที่ตำบลปอ
ตำบลปอ

7

โครงการฝึกอบรมให้
เพื่อพัฒนาศักยภาพและ กลุ่มผูส้ ูงอายุ
ความรู้เทคโนโลยีสำหรับ ให้ความรู้ผสู้ ูงอายุใน
ตำบลปอ
ผู้สูงอายุ
ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ

8

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเป็นทางเลือกให้
เกษตรกรได้มีอาชีพอยู่
อย่างพอเพียง กินดีอยู่ดี
มีสุขอย่างยั่งยืน

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมอาชีพ
เกษตรกรตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

30,000
(อบต)

30,000
(อบต)

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000
(อบต)

2564
(บาท)
20,000
(อบต)

2565
(บาท)
20,000
(อบต)

15,000
(อบต.)

15,000
(อบต.)

15,000
(อบต.)

15,000
(อบต.)

15,000
(อบต.)

15,000
(อบต.)

30,000
(อบต)

30,000
(อบต)

30,000
(อบต)

ตัวชี้วัด
(KPI)
เด็กวัยรุ่นเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ
100
กลุ่มพัฒนาสตรี
ตำบลปอ เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ
100
กลุ่มผูส้ ูงอายุตำบล
ปอ เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ
100
เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ร้อยละ 100

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
วัยรุ่นมีความรู้ในการ สำนักงาน
ป้องกันและแก้ไข
ปลัด
ปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมของวัยรุ่น
กลุ่มสตรีในพื้นที่
สำนักงาน
ตำบลปอ ได้รับการ
ปลัด
พัฒนาศักยภาพ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

กลุ่มผูส้ ูงอายุตำบล
ปอ มีความรู้และใช้
เทคโนโลยีได้อย่าง
ถูกต้อง
เกษตรกรยึดหลีก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
ดำรงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ กินดี
อยู่ดี มีสุข

สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด

๑๐๘

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
5.2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
9

โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรีอำเภอเวียงแก่น
*อุดหนุนคณะกรรมการ
สตรีอำเภอเวียงแก่น
รวม 9 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีอำเภอเวียง
แก่น
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กลุ่มพัฒนาสตรี
อำเภอเวียงแก่น

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
10,000
(อบต.)

2562
(บาท)
10,000
(อบต.)

งบประมาณ
2563
(บาท)
10,000
(อบต.)

2564
(บาท)
10,000
(อบต.)

2565
(บาท)
10,000
(อบต.)

100,000 100,000 165,000 165,000

165,00

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

กลุ่มสตรอำเภอเวียง กลุ่มสตรีในพื้นที่
แก่นเข้าร่วมกิจกรรม อำเภอเวียงแก่น
ร้อยละ 100
ได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพ
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงาน
ปลัด

-

๑๐๙

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
5.3. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการจัดฝึกอบรมและ เพื่อให้ประชาชนได้
ศึกษาดูงานในโครงการ ศึกษาหลักวิธีการนำ
ตามแนวทางพระราชดำริ พระราชดำริมาใช้เป็น
แนวทางในการ
ประกอบอาชีพและ
การดำเนินชีวิต

2

โครงการส่งเสริม
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
อุดมการณ์หมู่บ้าน
ในชุมชนและการมีส่วน
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ร่วมของประชาชนในการ
ดำรงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการเศรษฐกิจ
เพื่อให้มีความรู้ตามแนว
พอเพียง อบรมการ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
เรียนรูต้ ามแนวทาง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้
พระราชดำริ
กับชีวิตประจำวันได้

3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานที่
ดำเนินการตาม
แนวทาง
พระราชดำริ

จัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
หลักบวร (บ้าน วัด
โรงเรียน) ในพื้นที่
ตำบลปอ
ประชาชนในพื้นที่
ตำบลปอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02

งบประมาณ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถ
สำนักงาน
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
ความรู้เพิ่มขึ้น ร้อย น้อมนำปรัชญา
ปลัด
ละ 100
เศรษฐกิจพอเพียง
และกระแส
พระราชดำริมาเป็น
แนวทางในการ
ดำเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้นำ
มีการน้อมนำ
สำนักงาน
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
หลักเศรษฐกิจ
แนวทางหลักปรัชญา
ปลัด
พอเพียง มาเป็น
เศรษฐกิจพอเพียงไป
แนวทางในการ
ปฏิบัติให้บังเกิดผล
ดำเนินชีวิตและ
อย่างเป็นรูปธรรม
ประกอบอาชีพ
ร้อยละ 100
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้นำ
ประชาชนมีความ
สำนักงาน
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
หลักเศรษฐกิจ
เข้าใจในทฤษฎี
ปลัด
พอเพียง มาเป็น
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางในการ
และประยุกต์ใช้กับ
ดำเนินชีวิตและ
ครอบครัวและ
ประกอบอาชีพ
ตนเอง
ร้อยละ 100

๑๑๐

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
5.3. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

โครงการเยาวชนตำบลปอ
ตามรอยพระบาทพ่อแบบ
พอเพียง

5.

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ

1.นำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาจัดทำเป็น
หลักสูตรของท้องถิ่น
2.เพื่อนำหลักสูตรที่
จัดทำไปใช้และเป็น
แนวทางในการปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรม
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนได้ศึกษาหลัก
วิธีการนำพระราชดำริมา
ใช้เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพและการ
ดำเนินชีวิต
-

รวม 5 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เยาวชนในพื้นที่
ตำบลปอ

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมและ
ส่งเสริมสนับสนุน
อาชีพเกษตรกร
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
80,000
(อบต)

2562
(บาท)
80,000
(อบต)

งบประมาณ
2563
(บาท)
80,000
(อบต)

50,000
(อบต)

50,000
(อบต)

50,000
(อบต)

2564
(บาท)
80,000
(อบต)

2565
(บาท)
80,000
(อบต)

50,000
(อบต)

50,000
(อบต)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หลักสูตรท้องถิ่น1
หลักสูตร นำ
หลักสูตรขยายผล
ในปีแรกมาใช้ ร้อย
ละ 100

1.มีหลักสูตร
ท้องถิ่น เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน
2.สามารถนำ
หลักสูตรไปใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติได้

เกษตรกรมี
เกษตรกรยึดหลัก
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปรัชญาเศรษฐกิจ
ร้อยละ 100
พอเพียงในการ
ดำรงชีวิตและ
ประกอบอาชีพ กิน
ดี อยู่ดี
580,000 580,000 580,000 580,000 580,000
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงาน
ปลัด

สำนักงาน
ปลัด

-

๑๑๑

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
5.4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1

โครงการเทีย่ วดอยผาตั้ง
ชมทะเลหมอกดอกซากุระ
บาน สืบสานวัฒนธรรมชน
เผ่า

2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
ประชาชนรู้จัก
200,000 200,000
และมาท่องเที่ยว
(อบต)
(อบต)
เพิ่มมากขึ้น

1.เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขตตำบล
ปอให้เป็นที่รู้จักแก่
นักท่องเที่ยว
2.เพื่อเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
3.เพื่อเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและประเพณี
โครงการภูชี้ฟ้าตระการตา 1.เพื่อส่งเสริมการ
ประชาชนรู้จัก
100,000 100,000
ดอกพญาเสือโคร่งบานสี ท่องเที่ยวในเขตตำบล
และมาท่องเทีย่ ว
(อบต)
(อบต)
ชมพู
ปอให้เป็นที่รู้จักแก่
เพิ่มมากขึ้น
นักท่องเที่ยว
2.เพื่อเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
3.เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และประเพณี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000
(อบต)
(อบต)

100,000
(อบต)

100,000
(อบต)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
200,000 อัตรา
(อบต)
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
100

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ

100,000 อัตรา
(อบต)
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
100

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

๑๑๒

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
5.4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

3

โครงการเทีย่ วงานองุ่นไร้
เมล็ดของดีอำเภอเวียงแก่น

4

5

6

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
ดำเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยวของชุมชน
และกระตุ้น
โครงการสนับสนุนจัดงาน
เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ส้มโอของดีอำเภอเวียงแก่น ศักยภาพการ
ดำเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยวของชุมชน
โครงการจัดงานส่งเสริมการ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว “ผาบ่องประตูรัก ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบล
แห่งขุนเขา”
ปอ ให้เป็นที่รู้จักแก่
นักท่องเที่ยว

งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ประชาชนรู้จัก
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อัตรานักท่องเที่ยว
และมาท่องเที่ยว
(อบต)
(อบต),
(อบต)
(อบต)
(อบต)
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
เพิ่มมากขึ้น
100
ส่งเสริมการ
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อัตรานักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวและ
(อบต)
(อบต),
(อบต)
(อบต)
(อบต)
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
100

เพื่อให้
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อัตรานักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวได้
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ทราบถึงแหล่ง
100
ท่องเที่ยวใน
พื้นที่
โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อพัฒนาและ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อัตรานักท่องเที่ยว
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ดอยผาตั้ง, ภูชี้ฟ้า, ภูชี้เดือน, ให้สวยงามขึ้น
บริเวณแหล่ง
100
ภูชี้ดาว และดอยผาหม่น
2.พัฒนาอหล่ง
ท่องเที่ยวใน
ท่องเที่ยวให้เป็นที่
พื้นที่ตำบลปอ
สนใจแก่นักท่องเที่ยว
ให้มากขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ

กอง
การศึกษา

ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

๑๑๓

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
5.4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อพัฒนาและ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อัตรานักท่องเที่ยว
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ถ้ำเพชร, ถ้ำผาแล, และ
ให้สวยงามขึ้น
บริเวณแหล่ง
100
น้ำตกตาดหมอก
2.พัฒนาอหล่ง
ท่องเที่ยวใน
ท่องเที่ยวให้เป็นที่
พืน้ ที่ตำบลปอ
สนใจแก่นักท่องเที่ยว
ให้มากขึ้น
8 โครงการจัดทำป้ายบอก
เพื่อส่งเสริมการ
เพื่อให้
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อัตรานักท่องเที่ยว
เส้นทางและสื่อต่าง ๆในการ ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบล นักท่องเที่ยวได้
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ปอให้เป็นที่รู้จักแก่
ทราบถึงแหล่ง
100
ท่องเที่ยวในพื้นที่
นักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวใน
พื้นที่
9 โครงการจัดทำแผ่นพับ
เพื่อส่งเสริมการ
เพื่อให้
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อัตรานักท่องเที่ยว
(Brochure) สื่อ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบล นักท่องเที่ยวได้
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ประชาสัมพันธ์แหบ่ง
ปอให้เป็นที่รู้จักแก่
ทราบถึงแหล่ง
100
ท่องเที่ยวในพื้นที่
นักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวใน
พื้นที่
10 โครงการอบรมอาสาสมัคร เพื่อส่งเสริมการ
เยาวชนและ
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อัตรานักท่องเที่ยว
นำเที่ยวท้องถิ่น
ท่องเที่ยวได้รับข้อมูล ผู้สนใจ จำนวน
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ทางประวัติศาสตร์อื่น 150 คน
100
ๆ ที่ถูกต้อง และมี
ความประทับใจในการ
ท่องเที่ยว
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

นักท่องเที่ยว
เดินทางมาเที่ยว
เพิ่มขึ้นจากเดิม

กอง
การศึกษา

นักท่องเที่ยว
เดินทางมาเที่ยว
เพิ่มขึ้นจากเดิม

กอง
การศึกษา

นักท่องเที่ยวได้รับ
ข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์อื่น
ๆ ที่ถูกต้อง และมี
ความประทับใจใน
การท่องเที่ยว

กอง
การศึกษา

๑๑๔

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
5.4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อให้ผู้ประอบการร้านค้า
ผู้ประกอบการด้านการ และรีสอร์ทมีความรูด้ ้านการ
พัฒนา
ท่องเที่ยว
2.เพื่อสร้างความประทับใจ
แก่นักท่องเที่ยว
12 โครงการอบรมการใช้
1.เพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
ภาษาต่างประเทศ
ต่างประเทศ
เบื้องต้นสำหรับการ
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ท่องเที่ยว
ทางด้านภาษาให้แก่
ประชาชนในพื้นที่การ
ท่องเที่ยว
13 โครงการพัฒนาปรับปรุง 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ภูมิทัศน์บริเวณแหล่ง
แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามขึ้น
ท่องเที่ยว หมู่ที่ 1
2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยวให้
มากขึ้น
14 โครงการพัฒนาปรับปรุง 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ภูมิทัศน์บริเวณแหล่ง
แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามขึ้น
ท่องเที่ยว หมู่ที่ 8
2.พัฒนาอหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยวให้
มากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000
(อบต)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวในตำบลปอ

2561
2562
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000
(อบต)
(อบต)

2564 2565
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 อัตรานักท่องเที่ยว
(อบต)
(อบต) เพิ่มขึ้น ร้อยละ
100

เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่ที่แหล่ง
ท่องเที่ยว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อัตรานักท่องเที่ยว
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต) เพิ่มขึ้น ร้อยละ
100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม เพื่อ
รองรับ
นักท่องเที่ยว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

-สื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวได้
-มีศักยภาพ
ทางด้านการใช้
ภาษาเพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษา

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อัตรานักท่องเที่ยว
ภูมิทัศน์บริเวณแหล่ง
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต) เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ หมู่ที่
100
1

มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม เพื่อ
รองรับ
นักท่องเที่ยว

กอง
การศึกษา

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อัตรานักท่องเที่ยว
ภูมิทัศน์บริเวณแหล่ง
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต) เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ หมู่ที่
100
8

มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม เพื่อ
รองรับ
นักท่องเที่ยว

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

๑๑๕

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
5.4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 โครงการพัฒนาปรับปรุง 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อพัฒนาและ
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ภูมิทัศน์บริเวณแหล่ง
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
ท่องเที่ยว หมู่ที่ 9
ให้สวยงามขึ้น
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
2.พัฒนาอหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ หมู่ที่ 9
ให้เป็นที่สนใจแก่
นักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
16 โครงการพัฒนาปรับปรุง 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อพัฒนาและ
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ภูมิทัศน์บริเวณแหล่ง
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
(อบต)
ท่องเที่ยวดอยผาหม่น ให้สวยงามขึ้น
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
2.พัฒนาอหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลปอ
ให้เป็นที่สนใจแก่
นักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
1,930,000 1,930,000 1,930,000 1,930,000 1,930,000
รวม 16 โครงการ
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

อัตรา
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
100

มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม เพื่อ
รองรับ
นักท่องเที่ยว

กองการศึกษา

อัตรา
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
100

มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม เพื่อ
รองรับ
นักท่องเที่ยว

กองการศึกษา

-

-

-

๑๑๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ
6.1. แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2 โครงการพ่นหมอกควัน
ป้องกันและกำจัดยุง
แมลงวันและพาหะนำโรค
โดยแมลง
3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
และอบรมให้ความรู้
โรคติดต่อ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการป้องกัน
และรณรงค์และลด
ความเสีย่ งการติดเชื้อ
โรคพิษสุนัขบ้าจาก
สัตว์สคู่ น
เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก
เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการเจ็บป่วย
และการระบาดของ
โรคติดต่อ

2561
(บาท)
60,000
(อบต.)

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000 60,000 60,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

60,000
(อบต.)

60,000
(อบต.)

60,000
(อบต.)

60,000
(อบต.)

-รณรงค์
50,000
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ (อบต.)
เช่นจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ เอกสาร
ให้ความรู้ คู่มือ
จดหมายข่าว
-อบรมให้ความรูเ้ ด็ก
เยาวชนประชาชนใน
ชุมชน
ตามช่วงฤดูการระบาด
ของโรค

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
รณรงค์ให้ความรู้และ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในพื้นที่
ตำบลปอ
ดำเนินการการพ่น
หมอกควันป้องกัน
กำจัดยุงและแมลง ใน
พื้นที่ตำบลปอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
60,000 จำนวนสุนัขในพื้นที่
(อบต.) ได้รับการควบคุม
ป้องกัน ร้อยละ
100
60,000 การป้องกันควบคุม
(อบต.) โรคไข้เลือดออก
ครอบคลุมพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ
100
50,000 ร้อยละ 100 ของ
(อบต.) ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อ
ต่าง ๆ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงานปลัด

การเจ็บป่วยด้วย
ไข้เลือดออกและ
โรคติดต่อต่าง ๆใน
ชุมชนลดลง

สำนักงานปลัด

เด็ก เยาวชน
ประชาชน ในชุมชน
มีความรู้และ
สามารถป้องกัน
ตนเองจากการ
เจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น

สำนักงานปลัด

๑๑๗

แบบ ผ.02

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ
6.1. แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
โครงการ)
(บาท)
4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค - เพื่อให้เด็ก เยาวชน - จัดอบรมความรู้
50,000
เอดส์และโรคติดต่อทาง
ตลอดจนประชาชนใน นิทรรศการ ศึกษาดู
(อบต.)
เพศสัมพันธ์
ชุมชน มีความรู้
งานให้แก่เด็ก เยาวชน
เกี่ยวกับโรคเอดส์
ประชาชน กลุ่มเสี่ยง
- เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน - จัดทำป้าย เอกสาร
ประชาชนในชุมชนมี ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ในการป้องกัน เผยแพร่ให้แก่
โรคเอดส์และโรคติดต่อ ประชาชน
ทางเพศสัมพันธ์
- รณรงค์
- สร้างความตระหนัก ประชาสัมพันธ์รูปแบบ
ให้เด็ก เยาวชน
ต่าง ๆ เช่น เดิน
ประชาชนรู้ถึงอันตราย รณรงค์ แจกเอกสาร
พิษภัยของโรคเอดส์
ความรู้ การประกวด
และเพศสัมพันธ์
คำขวัญ/กลอน สื่อ
ความรู้ ให้แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชน
กลุ่มเสี่ยง
5 โครงการสำรวจ
เพื่อสำรวจแหล่งกำเนิด แหล่งที่ทำให้เกิดมลพิษ 20,000
แหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ มลพิษที่เป็นอันตราย ในพื้นที่ตำบลปอ
(อบต.)
กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพต่อ
ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
50,000 -เด็ก เยาวชน ใน
(อบต.) สถานศึกษา สถาน
ประกอบการและ
ประชาชนในชุมชน
กลุ่มเสี่ยงเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
-ไม่พบผู้ป่วยโรค
เอดส์รายใหม่ใน
พื้นที่ตำบลปอ

-เด็ก เยาวชน
ประชาชน มีความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส์
เพิ่มขึ้น
-เด็ก เยาวชน
ประชาชน มีความ
ตระหนักถึงอันตราย
พิษภัยของโรคเอดส์
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น

20,000 ประชาชนได้รับ
(อบต.) ประโยชน์ ร้อยละ
100

ประชาชนในพื้นที่
ตำบลปอ ที่สุขภาพ
ที่ปลอดมลพิษ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

๑๑๘

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ
6.1. แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชน

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน
ในชุมชนมีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนและชุมชน
-เพื่อลดปริมาณขยะ
มูลฝอยในชุมชนให้
น้อยลง

-จัดอบรมให้ความรู้ใน
การคัดแยกขยะในชุมชน
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์
การคัดแยกขยะผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆเช่น
ป้ายไวนิล,แผ่นพับฯลฯ
-สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
รักษาความสะอาด
ชุมชน

7 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ของหมู่บ้าน

8 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ของหมู่บ้าน

9 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ของหมู่บ้าน

เพื่อดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1
เพื่อดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2
เพื่อดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
30,000
(อบต.)

2562
(บาท)
30,000
(อบต.)

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

2564
(บาท)
30,000
(อบต.)

2565
(บาท)
30,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงาน
ปลัด

-ประชาชนใน

-ชุมชนมีส่วนร่วม

ครัวเรือนและ
ชุมชนมีการคัด
แยกขยะมูลฝอย
ร้อยละ 100
-ปริมาณขยะมูล
ฝอยในชุมชนได้
ลดลงกว่าเดิมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
100

ในการจัดการขยะ
ในพื้นที่
-ลดปริมาณขยะใน
ชุมชน
-ประชาชนในพื้นที่
มีจิตสำนึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม

20,000
(อบต.)

ประชาชนมี
ความรู้และมี
สุขภาพที่ดี
ร้อยละ 100

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในด้านการ
ดูแลสุขภาพ

สำนักงาน
ปลัด

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

ประชาชนมี
ความรู้และมี
สุขภาพที่ดี
ร้อยละ 100

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในด้านการ
ดูแลสุขภาพ

สำนักงาน
ปลัด

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

ประชาชนมี
ความรู้และมี
สุขภาพที่ดี
ร้อยละ 100

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในด้านการ
ดูแลสุขภาพ

สำนักงาน
ปลัด

๑๑๙

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ
6.1. แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ของหมู่บ้าน

11 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ของหมู่บ้าน

12 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ของหมู่บ้าน

13 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ของหมู่บ้าน

14 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ของหมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4
เพื่อดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5
เพื่อดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6
เพื่อดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7
เพื่อดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
20,000
(อบต.)

2562
(บาท)
20,000
(อบต.)

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

ประชาชนมี
ความรู้และมี
สุขภาพที่ดี
ร้อยละ 100

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในด้านการ
ดูแลสุขภาพ

สำนักงาน
ปลัด

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

ประชาชนมี
ความรู้และมี
สุขภาพที่ดี
ร้อยละ 100

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในด้านการ
ดูแลสุขภาพ

สำนักงาน
ปลัด

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

ประชาชนมี
ความรู้และมี
สุขภาพที่ดี
ร้อยละ 100

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในด้านการ
ดูแลสุขภาพ

สำนักงาน
ปลัด

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

ประชาชนมี
ความรู้และมี
สุขภาพที่ดี
ร้อยละ 100

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในด้านการ
ดูแลสุขภาพ

สำนักงาน
ปลัด

2564
(บาท)
20,000
(อบต.)

2565
(บาท)
20,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี
ความรู้และมี
สุขภาพที่ดี
ร้อยละ 100

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในด้านการ
ดูแลสุขภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงาน
ปลัด

๑๒๐

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ
6.1. แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ของหมู่บ้าน

16 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ของหมู่บ้าน

17 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ของหมู่บ้าน

18 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ของหมู่บ้าน

19 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ของหมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9
เพื่อดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10
เพื่อดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 11
เพื่อดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 12
เพื่อดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 13

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
20,000
(อบต.)

2562
(บาท)
20,000
(อบต.)

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

ประชาชนมี
ความรู้และมี
สุขภาพที่ดี
ร้อยละ 100

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในด้านการ
ดูแลสุขภาพ

สำนักงาน
ปลัด

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

ประชาชนมี
ความรู้และมี
สุขภาพที่ดี
ร้อยละ 100

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในด้านการ
ดูแลสุขภาพ

สำนักงาน
ปลัด

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

ประชาชนมี
ความรู้และมี
สุขภาพที่ดี
ร้อยละ 100

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในด้านการ
ดูแลสุขภาพ

สำนักงาน
ปลัด

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

ประชาชนมี
ความรู้และมี
สุขภาพที่ดี
ร้อยละ 100

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในด้านการ
ดูแลสุขภาพ

สำนักงาน
ปลัด

2564
(บาท)
20,000
(อบต.)

2565
(บาท)
20,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี
ความรู้และมี
สุขภาพที่ดี
ร้อยละ 100

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในด้านการ
ดูแลสุขภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงาน
ปลัด

๑๒๑

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ
6.1. แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
20,000
(อบต.)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564 2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความรู้
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) (อบต.) และมีสุขภาพที่ดี

เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริม
การบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความรู้
(อบต.)
(อบต.) (อบต.) และมีสุขภาพที่ดี

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขมูลฐานของ
หมู่บ้าน

เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริม
การบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความรู้
(อบต.)
(อบต.) (อบต.) และมีสุขภาพที่ดี

23 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขมูลฐานของ
หมู่บ้าน

เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริม
การบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความรู้
(อบต.)
(อบต.) (อบต.) และมีสุขภาพที่ดี

24 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 18

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขมูลฐานของ
หมู่บ้าน

เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริม
การบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 18

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความรู้
(อบต.)
(อบต.) (อบต.) และมีสุขภาพที่ดี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขมูลฐานของ
หมู่บ้าน

เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริม
การบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14

21 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขมูลฐานของ
หมู่บ้าน

22 โครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16

ที่

โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในด้านการ
ดูแลสุขภาพ
ประชาชนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในด้านการ
ดูแลสุขภาพ
ประชาชนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในด้านการ
ดูแลสุขภาพ
ประชาชนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในด้านการ
ดูแลสุขภาพ
ประชาชนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในด้านการ
ดูแลสุขภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด

๑๒๒

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ
6.1. แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
25 โครงการส่งเสริมการ
ส่งเสริมการบริการ
เพื่อดำเนินโครงการ
บริการสาธารณสุขของ สาธารณสุขมูลฐานของ ส่งเสริมการบริการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 19
หมู่บ้าน
สาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 19
26 โครงการส่งเสริมการ
ส่งเสริมการบริการ
เพื่อดำเนินโครงการ
บริการสาธารณสุขของ สาธารณสุขมูลฐานของ ส่งเสริมการบริการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 20
หมู่บ้าน
สาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 20
27 โครงการอาสาสมัคร
-เพื่อส่งเสริมสนับสนุน รับสมัครอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กิจกรรมอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลกใน
ท้องถิ่นรักษ์โลก
พื้นที่ตำบลปอ
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอยและรักษา
สิ่งแวดล้อม
รวม 27 โครงการ
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
20,000
(อบต.)

2562
(บาท)
20,000
(อบต.)

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

-

-

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

2564
(บาท)
20,000
(อบต.)

2565
(บาท)
20,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงาน
ปลัด

ประชาชนมีความรู้
และมีสุขภาพที่ดี
ร้อยละ 100

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในด้านการดูแล
สุขภาพ

20,000
(อบต.)

ประชาชนมีความรู้
และมีสุขภาพที่ดี
ร้อยละ 100

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในด้านการดูแล
สุขภาพ

สำนักงาน
ปลัด

20,000
(อบต.)

มีผู้สมัครเป็น อถล. มีอาสาสมัครท้องถิ่น
ร้อยละ 100
รักษ์โลก (อถล.) ใน
การจัดกิจกรรมต่าง
ๆ เกี่ยวกับการการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอยและ
รักษาสิ่งแวดล้อม

สำนักงาน
ปลัด

650,000 650,000 690,000 690,000 690,000

-

-

-

๑๒๓

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ
6.1. แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น
*สมทบ กสท.อบต.ปอ

เพื่อสร้างหลักประกัน
สุขภาพให้ประชาชน
ทุกคนในเขตพื้นที่
ตำบลปอ

รวม 1 โครงการ

-

แบบ ผ.02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สมทบงบประมาณเข้า
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น
พื้นที่ตำบลปอ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 เพื่อ
การดำเนินกิจกรรม/
โครงการของ
คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

2561
(บาท)
360,000
(อบต.)

360,000

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
360,000 400,000 400,000 400,000 - ประชาชนในเขต
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) พื้นที่มหี ลักประกัน
สุขภาพและสามารถ
เข้าถึงบริการ
สาธารณสุข
ในด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกัน
โรค และการพื้นฟู
สมรรถภาพ ได้อย่าง
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ อย่าง
น้อย ร้อยละ 100
360,000

400,000 400,000 400,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
- ประชาชนทุกคน สำนักงาน
มีหลักประกัน
ปลัด
สุขภาพสามารถ
เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขในด้าน
การสร้างเสริม
สุขภาพ การ
ควบคุมป้องกัน
โรค และการพื้นฟู
สมรรถภาพเกิด
การพัฒนาสุขภาพ
ของคนในพื้นที่
และมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

๑๒๔

แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
7.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 โครงการฝึกอบรมและ - เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ -จัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานเพื่อการ
และประสบการณ์การ
ฝึกอบรมให้ความรู้
พัฒนาท้องถิ่น
บริหารจัดการแนวใหม่ให้แก่ -ศึกษาดูงาน
บุคลากรของ อบต.ปอ
สถานที่ต่าง ๆ
- เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคีของบุคลากรในสังกัด
- เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและ
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
สัมมนา สามารถนำแนวคิดที่
ได้รับจากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดกับประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนบุคลากรที่
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ได้รับการ พัฒนา
ศักยภาพฯ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- บุคลากรในสังกัด
เข้าใจถึงภารกิจ
หน้าที่ ตลอดจน
นโยบายและ
แผนการพัฒนาของ
อบต.ปอ
- บุคลากรในสังกัด
ได้มสี ่วนร่วมใน
ภารกิจต่าง ๆ ที่
อบต.ปอ ดำเนินการ
- เป็นการสร้างความ
เข้าใจอันดีและ
ภาระหน้าที่ภายใน
อบต.ปอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงานปลัด

๑๒๕

แบบ ผ.02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
7.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
โครงการ)
(บาท)
2 โครงการฝึกอบรม
-เพื่อให้มีความรู้เกีย่ วกับ ฝึกอบรมให้ความรู้
150,000
พัฒนาศักยภาพสู่
ระเบียบ กฎหมาย การ เกี่ยวกับ ระเบียบ
(อบต.)
องค์กรสมรรถนะสูง
บริหารจัดการท้องถิ่น
กฎหมาย การบริหาร
-เพื่อเพิ่มศักยภาพ การ จัดการท้องถิ่น
เสริมสร้างแรงจูงใจ การ -จัดกิจกรรมสันทนา
มีส่วนร่วม การรักษา
การ กิจกรรม walk
ระเบียบวินยั พนักงาน
Rally Teambuilding
ส่วนตำบลและพนักงาน ละลายพฤติกรรม
จ้าง
เพื่อประชุมรับทราบเรื่อง ผู้บริหารท้องถิ่น
3 โครงการประชุมเชิง
60,000
ระเบี
ย
บกฎหมายที
อ
่
อกมา
ปฏิบัติการสร้างองค์กร
ตัวแทนสมาชิกสภา
(อบต.)
บั
ง
คั
บ
ใช้
แ
ละซั
ก
ซ้
อ
มแนว
แห่งการเรียนรู้
ท้องถิ่น หัวหน้าส่วน
ทางการปฏิบัติงาน
ราชการ พนักงานส่วน
รับทราบข้อสั่งการ
ตำบล พนักงานจ้าง ใน
กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่า
สังกัดทุกคน
ราชการจังหวัดเชียงราย
นายอำเภอเวียงแก่น ฯลฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

2562
(บาท)
150,000
(อบต.)

งบประมาณ
2563
(บาท)
150,000
(อบต.)

2564
(บาท)
150,000
(อบต.)

60,000
(อบต.)

120,000
(อบต.)

120,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
150,000 จำนวนบุคลากรที่
(อบต.)
ได้รับการ พัฒนา
ศักยภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงานปลัด

บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับ ระเบียบ
กฎหมาย การ
บริหารจัดการ
ท้องถิ่น
-สร้างการทำงาน
เป็นทีมและ
เสริมสร้างความ
สามัคคีในองค์กร
120,000 จำนวนบุคลากร ผู้เข้าร่วมประชุมมี สำนักงานปลัด
(อบต.)
เข้าร่วมกิจกรรม ความรู้และ
ร้อยละ 100
รับทราบปัญหา
อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานการ
ระดมความคิดเห็น
การแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน กำหนด
แนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็น
ต้น

๑๒๖

แบบ ผ.02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
7.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

4 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
-เพื่อให้ประชาชนทุกคน - กลุ่มเด็กและ
ได้พัฒนาคุณธรรมในทุก เยาวชนในพื้นที่
ด้านแบบองค์รวม
- กลุ่มประชาชน
-เพื่อพัฒนาสังคมให้
ทั่วไปในพื้นที่
ยั่งยืนด้วยมิติทางศาสนา - กลุ่มเจ้าหน้า,
สร้างคนดี โดยปฏิบัติ
พนักงาน,สมาชิกฯ
ตามหลักธรรมคำสอน และบริหาร
ทางศาสนา

2561
(บาท)
30,000
(อบต.)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
(อบต.)
(อบต.)

2564
(บาท)
30,000
(อบต.)

2565
(บาท)
30,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของ
อบต.,ฝ่ายบริหาร,
สมาชิกฯ อบต.ที่
เข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐
คน

5 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
อบต.ปอ

เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการและเผยแพร่
ข้อมูลให้กับประชาชนได้
ทราบ

จัดทำตู้รับข่าวสารให้
ประจำหมู่บ้าน,จัดทำ
เอกสาร,วารสาร,
ประชาสัมพันธ์,ระบบ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

6 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลปอ

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และการบริการของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลปอ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว

จัดซื้อวัสดุ,ครุภัณฑ์
ทุกประเภทในการ
ปฏิบัติงานและให้
เพียงพอตลอด
ปีงบประมาณ

500,000
(อบต.)

500,000
(อบต.)

500,000
(อบต.)

500,000 500,000 จำนวนวัสดุ,
(อบต.)
(อบต.) ครุภณ
ั ฑ์ที่จัดซื้อ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงานปลัด

เด็กและเยาวชน
ประชาชนทั่วไป
และเจ้าหน้าที่
,บริหารและ
สมาชิกสภาฯ ได้
นำหลักธรรมคำสั่ง
สอนทางศาสนาที่
นับถือมาใช้ดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้
เป็นอย่างดี
ประชาชนทุก
สำนักงานปลัด
ครัวเรือนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์และ
สร้างความเข้าใจที่
ดีต่อ อบต.
ทำให้การ
สำนักงานปลัด
ปฏิบัติงานมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

๑๒๗

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
7.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

7 โครงการอบรมและ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

8 โครงการเตรียมรับเสด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี
9 โครงการสานใยรักชุมชน
ตำบลปอ เฉลิมพระ
เกียรติ

วัตถุประสงค์
-เพื่อประชุมรับทราบ
เรื่องระเบียบกฎหมายที่
ออกมาบังคับใช้และ
ซักซ้อมแนวทางการ
ปฏิบัติงาน รับทราบข้อ
สั่งการ ต่าง ๆ
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บุคลากรในองค์กร

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ในการจัดกิจกรรม
ถวายความจงรักภักดิ์ดี
ต่อสมเด็จพระเทพฯ
และพระบรมวงศ์ษานุ
วงศ์ฯ
1.สร้างจิตสำนึกรัก
ชุมชน
2.สร้างความสามัคคีใน
ชุมชนสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
3.ชุมชนมีความ
เรียบร้อย น่าอยู่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
พนักงานส่วนตำบล
ในสังกัด องค์การ
บริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02
2561
(บาท)
-

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวนบุคลากรเข้า บุคลากรมีความรู้
เกีย่ วกับ ระเบียบ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ร่วมกิจกรรม
กฎหมาย การบริหาร
ร้อยละ 100

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงานปลัด

จัดการท้องถิ่น
-สร้างการทำงานเป็น
ทีมและเสริมสร้าง
ความสามัคคีใน
องค์กร

รร.ตชด.ในพื้นที่และ
พื้นที่ตำบลปอ

100,000 100,000 100,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

100,000 100,000 ประชาชนมีความ
(อบต.)
(อบต.) จงรักภักดิ์ดตี ่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ร้อยละ 100

การแสดงความ
จงรักภักดิ์ดตี ่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่
ตำบลปอ

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

ประชาชนมีจิตสำนึก สำนักงานปลัด
ที่ดีงามในการอยู่
ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

ประชาชนมี
จิตสำนึกที่ดีงามใน
การอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์
ร้อยละ 100

สำนักงานปลัด

๑๒๘

แบบ ผ.02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
7.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

10 โครงการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ตำบลปอ

11 โครงการเสริมสร้าง
ค่านิยมเพื่อป้องกัน
การทุจริตคอรัปชั่น
และผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

2561
(บาท)
30,000
(อบต.)

2562
(บาท)
30,000
(อบต.)

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000
(อบต.)

ส่งเสริม สนับสนุน 20,000
จัดกิจกรรมรณรงค์
(อบต.)
การปราบปรามการ
ทุจริตคอรัปชั่นใน
หน่วยงานราชการ

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี
ผู้นำชุมชน ตัวแทน
งามในการอยู่ร่วมกัน
ชุมชน ประชาชน
อย่างสมานฉันท์ โดย
ทั่วไป ผู้บริหาร
เน้นการมีส่วนร่วมของ ท้องถิ่น สมาชิก
ประชาชน และเป็นการ สภาฯท้องถิ่น
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ
พนักงานส่วน
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท้องถิ่น
อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและ
เป็นศูนย์รวมจิตใจ
เพื่อเป็นสร้างเสริม
ค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริตไม่คดโกงไม่
คอรัปชั่น ฉ้อราษฎร์บัง
หลวงการปฏิบตั ิงานด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ให้แก่บุคลากรใน
สังกัดทุกตำแหน่ง ทุก
ฝ่าย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

2564
(บาท)
30,000
(อบต.)

2565
(บาท)
30,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมี
จิตสำนึกที่ดีงามใน
การอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์
ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงาน
ปลัด

ผู้นำชุมชน
ประชาชน ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา
ฯ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น
มีจิตสำนึกที่ดีงามใน
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
สำนักปลัด
อัตราการทุจริต
ทำให้การบริหาร
คอรัปชั่นใน
จัดการใน อบต.และ
หน่วยงานราชการ ส่วนราชการเป็นไป
ลดลงร้อยละ
ด้วยความโปร่งใส
100
สุจริตประชาชนร่วม
ตรวจสอบได้

๑๒๙

แบบ ผ.02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
7.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการสนับสนุน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอัน สถาบันการศึกษาทำ
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนได้รับ
สถาบันศึกษาเพื่อวิจัย เป็นประโยชน์ต่อการ
การวิจัย สำรวจ ความ (อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ประโยชน์
สำรวจความพึงพอใจ
พัฒนาระบบราชการให้มี พึงพอใจ ของประชน
ร้อยละ 100
ของประชาชนตำบลปอ ความโปร่งใส
ในพื้นที่ตำบลปอ
13 โครงการสนับสนุน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอัน สถาบันการศึกษาทำ
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับ
สถานศึกษาเพื่อวิจัย
เป็นประโยชน์ต่อการ
การวิจัยประเมินผล
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ประโยชน์
ประเมินผลการ
พัฒนาระบบงาน
การบริหารงานบุคคล
ร้อยละ 100
บริหารงานบุคคลของ บริหารงานบุคคลให้มี
ขององค์การบริหาร
องค์การบริหารส่วน
ความโปร่งใสและมี
ส่วนตำบลปอ
ตำบลปอ
ประสิทธิภาพ
14 โครงการปลุกใจเยาวชน -เพื่อเป็นสร้างเสริม
นักเรียนในพื้นที่ตำบล 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กและเยาวชนมี
ตำบลปอหัวใจสะอาด จิตสำนึกและค่านิยม
ปอ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) จิตสำนึกและ
ต้านคอรัปชั่น
ความซื่อสัตย์สุจริตไม่คด
ตระหนักถึงการ
โกงไม่คอรัปชั่น ให้แก่
คอรัปชั่น
เยาวชน
ร้อยละ 100
-ปลุกจิตสำนึกให้ รักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
15 โครงการจัดการเลือกตั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ การเลือกตั้ง
100,000 100,000 500,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของผู้
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
การเลือกตั้งทั่วไปหรือ
การทำประชาพิจารณ์
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) มีสิทธิเลือกตั้งไป
สมาชิกสภาท้องถิ่น
เลือกตั้งซ่อมฯ ในระดับ ประชามติต่าง ๆตาม
เลือกตั้ง
ท้องถิ่นและระดับชาติ
ระบอบ
การทำประชาพิจารณ์
ประชาธิปไตย
ประชามติต่าง ๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สำนักปลัด
ทำให้การบริหาร
จัดการ อบต.
เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส
สำนักปลัด
ทำให้การบริหาร
จัดการงานบุคคล
อบต.เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและมี
ประสิทธิผล

เด็กและเยาวชนมี
ความรักชาติ
ศาสนา
และสถาบัน
พระมหากษัตริย์

สำนักปลัด

สำนักปลัด
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ได้รับการพัฒนา

๑๓๐

แบบ ผ.02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
7.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
16 โครงการฝึกอบรมและ
เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชน ผู้นำชุมชน,สมาชิกสภา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน มีความรู้และมีส่วนร่วมใน ฯและประชาชน ใน
การจัดทำแผนพัฒนา
การจัดทำแผนพัฒนา
พื้นที่ตำบลปอ
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
17 โครงการฝึกอบรมการ
เพื่อประชาชนมีความรู้ใน ผู้นำชุมชน,สมาชิกสภา
เขียนโครงการและการ
การเขียนโครงการและ
ฯและประชาชน
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
จัดเวทีประชุมสัมมนา
18 โครงการสัมมนาทาง
เพื่อดำเนินการทบทวน
วิชาการเพื่อบูรณาการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ทางวิชาการเพื่อบูรณา
การจัดทำแผนพัฒนา
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565)
ท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยน
- เพื่อให้แผนพัฒนา
เรียนรู้และรับทราบ
ท้องถิ่นสอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของ
ความต้องการของ
ประชาชน
ประชาชน
19 โครงการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อกำหนด
แนวทางพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อกำหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น เช่น แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต,การจัดเก็บรายได้
การจัดการขยะ,การ
ท่องเที่ยว,การจัดทำ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

2561 2562
(บาท) (บาท)
10,000 10,000
(อบต.) (อบต.)

งบประมาณ
2563
(บาท)
10,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564 2565
(บาท) (บาท)
10,000 10,000 ประชาชนได้รับ
(อบต.) (อบต.) ประโยชน์ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ร้อยละ 100
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ 100
-

-

50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้มีความรู้
(อบต.) (อบต.) (อบต.) และได้รับประโยชน์ใน
การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ร้อยละ 100

จัดเวทีประชุม
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -จำนวนครั้งที่จัดทำ
ประชาคมเพื่อกำหนด (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาคม
แนวทางการพัฒนา
- จำนวนประชาชน
ท้องถิ่น
ที่เข้าร่วมประชาคม
จำนวน 20 หมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีความรู้และมี สำนักปลัด
ส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประชาชนมีความรู้ใน
การเขียนโครงการและ
การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
- ประชาชนได้มสี ่วนร่วม
ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
-มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
คุณภาพสามารถ
เชื่อมโยงการแก้ไขปัญหา
ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น
ได้รับฟังความคิดเห็น
ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนเพื่อนำมา
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและนำ
แนวทางมาพัฒนา
ท้องถิ่น

สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด

สำนักงาน
ปลัด

๑๓๑

แบบ ผ.02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
7.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)
20 โครงการประชุมประชาคม - เพื่อให้การดำเนินงาน จัดเวทีประชุมประชาคม 50,000 50,000
เพื่อรับทราบปัญหาความ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้านเพื่อ
(อบต.) (อบต.)
ต้องการของประชาชน เพื่อ ร่วมกับกลุม่ เป้าหมายมี รับทราบปัญหาความ
บูรณะการจัดทำแผนพัฒนา ประสิทธิภาพในการ
ต้องการของประชาชน
ท้องถิ่น
ปฏิบัติงานแบบบูรณาการ จำนวน 20 หมู่บ้าน
-เพื่อระดมความคิดเห็นให้
ได้ทราบถึงความต้องการ
และปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
- เพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน

21 โครงการอบรมความรู้การ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

เพื่อฝึกอบรมให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้และมี
ส่วนร่วมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564 2565
(บาท) (บาท)
50,000 50,000 จำนวนครั้งที่จัดทำ
(อบต.) (อบต.) ประชาคม
- จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วมประชาคม
ร้อยละ 60 จำนวน
ครัวเรือน

นักเรียนในพื้นที่ตำบลปอ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาวชนมี
(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตย ร้อย
ละ 100

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- มีแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่มีคุณภาพสามารถ
เชื่อมโยงการแก้ไข
ปัญหาในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดี
ยิ่งขึ้น
- ประชาชนได้มสี ่วน
ร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการได้
เหมาะสม เป็น
แนวทางสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
-เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
-เด็กและเยาวชนรู้จัก
สิทธิและหน้าที่ของ
ตนเองในสังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงาน
ปลัด

สำนักงาน
ปลัด

๑๓๒

แบบ ผ.02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
7.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

22 โครงการวันท้องถิ่นไทย

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1.เพื่อสร้างเสริมกิจกรรม ผู้บริหาร,สมาชิก
รำลึก ถึงวันท้องถิ่นไทย สภาฯ,ข้าราชการ
2.ส่งเสริมและสร้างขวัญ และพนักงานส่วน
กำลังใจให้แก่
ท้องถิ่น
ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น

23 โครงการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน พื้นที่ตำบลปอ
พื้นฐานเพื่อพัฒนาตำบล ในด้านต่าง ๆในการ
ปอ
พัฒนาพืน้ ที่
24 โครงการสำรวจ
- เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลภาษีที่ดินและ รายได้ให้ถูกต้อง เป็น
สิ่งก่อสร้างตำบลปอ
ระบบและรวดเร็ว
- เพื่อให้สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้อย่างทั่วถึง
ครบถ้วน และเพิม่ ขึ้น
อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี
- เพื่อให้มีข้อมูลในการ
พัฒนาวางแผนจัดการใน
พื้นที่ได้อย่างครอบคลุม

สำรวจฐานข้อมูล
ภาษีที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างให้
ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมดของ ตำบล
ปอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

2561
(บาท)
20,000
(อบต.)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
(อบต.)
(อบต.)

2564
(บาท)
20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

-

500,000
(อบต.)

500,000 500,000
(อบต.)
(อบต.)

2565
(บาท)
20,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

สร้างความภูมิใจ
และเสริมสร้าง
แรงจูงใจใน
การปฏิบัตหิ น้าที่
ของข้าราชการและ
พนักงานท้องถิ่น
ร้อยละ 100
20,000 มีข้อมูลพื้นฐาน
(อบต.)
ตำบลปอที่ละเอียด
สมบูรณ์
ร้อยละ 100
500,000 การจัดเก็บรายได้
(อบต.)
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
สร้างกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อ
ชุมชนเพื่อรำลึกวัน
ท้องถิ่นไทย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงาน
ปลัด

มีข้อมูลพื้นฐานที่
สมบูรณ์แบบเพื่อ
พัฒนาพื้นที่

สำนักงาน
ปลัด

- มีข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินที่พร้อม
นำไปพัฒนา
วางแผนจัดการใน
พื้นที่ครอบคลุม
-มีฐานข้อมูลการ
เก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

กองคลัง

๑๓๓

แบบ ผ.02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
7.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
โครงการ)
(บาท)
25 โครงการบริการรับชำระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ออกหน่วยเคลื่อนที่ 20,000
ภาษีเคลื่อนที่ประจำปี ในการออกบริการชำระ บริการการเก็บภาษี (อบต.)
ภาษีให้กับประชาชนใน ให้กับประชาชน
พื้นที่ตำบลปอ

26 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อจัดบริการสาธารณะ
ร่วมในการช่วยเหลือ
และอำนวยความสะดวก
ประชาชนขององค์กร
แก่ประชาชน
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอำเภอ
*อุดหนุน อปท.ในเขต
อำเภอเวียงแก่นที่เป็น
เจ้าภาพ
รวม 26 โครงการ
-

สนับสนุนการ
ดำเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพื้นที่อำเภอ
เวียงแก่น
1,566,000
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000
(อบต.)

2564
(บาท)
20,000
(อบต.)

-

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

2,180,000

2,720,000

2,720,000

2562
(บาท)
20,000
(อบต.)

2565
(บาท)
20,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
การจัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๒๐

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

การจัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๑๐ ในแต่
ละปี ตามแนวทาง
ของกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
30,000 ร้อยละ 100 ของ 1.มีศูนย์
สำนักงาน
(อบต.)
ผู้รับบริการมีความ ปฏิบัติการร่วมใน ปลัด
พึงพอใจ
การช่วยเหลือ
ประชาชน
2.ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดใน
การใช้บริการศูนย์
ปฏิบัติการฯ
2,720,000
-

๑๓๔

แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนและที่ดินทำกิน
8.1. แผนงานเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการป่าชุมชน
อย่างยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ต้นน้ำ ป่าชุมชนและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
2 โครงการสำรวจและ
เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์
อนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ทรัพยากรธรรมชาติ
ต้นน้ำ ป่าชุมชนและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
3 โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า เพื่อส่งเสริมและ
รักษ์แผ่นดิน
สนับสนุนในการ
สำรวจและปักหลัก
เขต
รวม 3 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่องการบริหาร
จัดการป่าชุมชน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ประโยชน์ ร้อยละ
80

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีส่วนร่วม สำนักงานปลัด
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าต้นน้ำ ป่าชุมชน

จัดทำและปักหลัก
เขตในพื้นที่ตำบล
ปอ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ประโยชน์ ร้อยละ
80

ส่งเสริมและ
สนับสนุนสำรวจใน
การปักหลักเขต
และบูรณาการ
หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องฯ
-

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ประโยชน์ ร้อยละ
80

มีการแบ่งเขตป่าไม้ สำนักงานปลัด
อย่างชัดเจนและ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้
มีการแบ่งเขตป่าไม้ สำนักงานปลัด
อย่างชัดเจนและ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

๑๓๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
สำหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6
และ GMS
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางปอ
หมู่ที่ 1 ต.ปอ เชื่อมระหว่าง
บ้านประชาภักดี หมู่ 25
ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านปางปอ หมู่ที่ 1
ต.ปอ เชื่อมระหว่าง บ้านประชา
ภักดี หมู่ที่ 25 ต.ตับเต่า อ.เทิง
จ.เชียงราย
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านปอกลาง หมู่ที่ 5
- ทางเข้าสู่โครงการพระราชดำริ

แบบ ผ.02/1

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้านและอำเภอ

งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ตามแบบแปลน 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ประชาชนได้รับ
มาตรฐาน
ความสะดวกใน
การสัญจร ร้อย
ละ 100

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้านและอำเภอ

ตามแบบแปลน 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
มาตรฐาน
การสัญจร ร้อย
ละ 100

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต./อบจ.
/ทางหลวง
ชนบท

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่

ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
มาตรฐาน
การสัญจร ร้อย
ละ 100

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

อบต./อบจ.
/ทางหลวง
ชนบท

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต./อบจ.
/ทางหลวง
ชนบท

๑๓๖

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านดอน หมู่ที่ 3
ต.ปอ -บ้านโล๊ะ หมู่ 3 ต.ท่าข้าม
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
5 โครงการขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองเตา - บ้านห้วยหาน

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้านและตำบล
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่
6 โครงการขยายสะพานคอนกรีต เพื่ออำนวยความ
เสริมเหล็กบ้านหนองเตา หมู่ที่ 4 สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชน
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านหนองเตา บ้านห้วยหาน
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยคุ

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่

งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ตามแบบแปลน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนได้รับ
มาตรฐาน
ความสะดวกใน
การสัญจร ร้อย
ละ 100
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
ตามแบบแปลน
ประชาชนได้รับ
มาตรฐาน
ความสะดวกใน
การสัญจร ร้อย
ละ 100
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
ตามแบบแปลน
ประชาชนได้รับ
มาตรฐาน
ความสะดวกใน
การสัญจร ร้อย
ละ 100
ตามแบบแปลน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนได้รับ
มาตรฐาน
ความสะดวกใน
การสัญจร ร้อย
ละ 100
ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้รับ
มาตรฐาน
ความสะดวกใน
การสัญจร ร้อย
ละ 100

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02/1
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร
ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต./อบจ.
/ทางหลวง
ชนบท
อบต./อบจ.
/ทางหลวง
ชนบท
อบต./อบจ.
/ทางหลวง
ชนบท
อบต./อบจ.
/ทางหลวง
ชนบท
อบต./อบจ.
/ทางหลวง
ชนบท

๑๓๗

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายแยก ทช.ชร.
4058 - บ้านห้วยคุ

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่

งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้รับ
มาตรฐาน
ความสะดวกใน
การสัญจร
ร้อยละ 100
ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้รับ
มาตรฐาน
ความสะดวกใน
การสัญจร ร้อย
ละ 100
ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้รับ
มาตรฐาน
ความสะดวกใน
การสัญจร ร้อย
ละ 100
ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้รับ
มาตรฐาน
ความสะดวกใน
การสัญจร ร้อย
ละ 100

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่

ตามแบบแปลน 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ประชาชนได้รับ
มาตรฐาน
ความสะดวกใน
การสัญจร ร้อย
ละ 100

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางขึ้นภูชี้ฟ้า
(ตอน 1)
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางขึ้นภูชี้ฟ้า
(ตอน 2)
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายลานกลับรถ
บริเวณฐานปฏิบัตกิ ารบ้านร่ม
ฟ้าทอง (ภูชี้ฟ้า) ช่วง กม.
0+000-0+535
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านดอน หมู่ที่
3 - บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 17

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02/1
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมี
อบต./อบจ.
เส้นทางคมนาคม /ทางหลวง
ที่สะดวกรวดเร็ว ชนบท
และปลอดภัย
ประชาชนมี
อบต./อบจ.
เส้นทางคมนาคม /ทางหลวง
ที่สะดวกรวดเร็ว ชนบท
และปลอดภัย
ประชาชนมี
อบต./อบจ.
เส้นทางคมนาคม /ทางหลวง
ที่สะดวกรวดเร็ว ชนบท
และปลอดภัย
ประชาชนมี
อบต./อบจ.
เส้นทางคมนาคม /ทางหลวง
ที่สะดวกรวดเร็ว ชนบท
และปลอดภัย
ประชาชนมี
อบต./อบจ.
เส้นทางคมนาคม /ทางหลวง
ที่สะดวกรวดเร็ว ชนบท
และปลอดภัย

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

๑๓๘

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านห้วยกุ๊ก
หมู่ที่ 20-บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 17
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย ชร.4029 แยก
ทางหลวงหมายเลข 1155
บ้านผาตั้ง
16 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
สาธารณะเพื่อบริการประชาชน
17 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ตำบลปอ (ดอยผาตั้ง,ภูชี้ฟ้า,
ภูชี้เดือน,ภูชี้ดาว,ดอยผาหม่น,
ถ้ำผาแล,ถ้ำเพชร และน้ำตก
ทรายทอง)

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ตามแบบแปลน 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ประชาชนได้รับ
มาตรฐาน
ความสะดวกใน
การสัญจร
ร้อยละ 100
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
ตามแบบแปลน
ประชาชนได้รับ
มาตรฐาน
ความสะดวกใน
การสัญจร
ร้อยละ 100
ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
มาตรฐาน
ประโยชน์ ร้อย
ละ 100

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่
เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่
เพื่อให้ประชาชนมี
ห้องน้ำสาธารณะ
เพื่อบริการ
ประชาชน
-ปรับปรุงภูมิทัศน์
ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นักท่องเที่ยว
บริเวณแหล่ง
มาตรฐาน
เพิม่ ขึ้นทุกปี
ท่องเที่ยวให้สวยงาม
ร้อยละ 100
-พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นที่
สนใจแก่
นักท่องเที่ยว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02/1
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมี
อบต./อบจ.
เส้นทางคมนาคม /ทางหลวง
ที่สะดวกรวดเร็ว ชนบท
และปลอดภัย
ประชาชนมี
อบต./อบจ.
เส้นทางคมนาคม /ทางหลวง
ที่สะดวกรวดเร็ว ชนบท
และปลอดภัย
ประชาชนมี
อบต./อบจ.
ห้องน้ำ
สาธารณะบริการ
และได้มาตรฐาน
ภูมิทัศน์สวยงาม อบต./อบจ.
เพื่อรองรับท
ททท.
นักท่องเที่ยว
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

๑๓๙

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18 โครงการก่อสร้างสะพาน
เพื่ออำนวยความ
ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้รับ
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย สะดวกในการสัญจร
มาตรฐาน
ประโยชน์
ผาตั้ง หมู่ที่ 2
ให้กับประชาชนและ
ร้อยละ 100
เกษตรกรในหมู่บ้าน
19 โครงการก่อสร้างสะพาน
เพื่ออำนวยความ
ตามแบบแปลน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนได้รับ
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำ
สะดวกในการสัญจร
มาตรฐาน
ประโยชน์
งาว ในพื้นที่ตำบลปอ
ให้กับประชาชนและ
ร้อยละ 100
เกษตรกรในหมู่บ้าน
20 โครงการขุดลอกแม่น้ำงาวในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาภัย ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แก้ไขปัญหาภัย
ตำบลปอ
แล้งและน้ำท่วมขัง
แล้งและน้ำท่วม
มาตรฐาน
ให้สามารถระบายน้ำ
สามารถระบาย
ได้อย่างรวดเร็ว
น้ำได้ ร้อยละ
100
21 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งแม่น้ำงาว ในพื้นที่ตำบลปอ

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
และภัยแล้ง

ตามแบบแปลน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 แก้ไขปัญหาน้ำ
กัดเซาะตลิ่งและ
มาตรฐาน
ปัญหาน้ำท่วม
ร้อยละ 100

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02/1
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การป้องกัน
ปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วมขัง
สามารถป้องกัน
น้ำท่วมและการ
พังทลายของดิน
เป็นอย่างดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต./อบจ.
/ชลประทาน
อบต./อบจ.
/ชลประทาน
อบต./อบจ.
/ชลประทาน

อบต./อบจ.
/ชลประทาน

๑๔๐

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
22

23

24
25

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
โครงการ)
(บาท)
โครงการขุดลอกลำห้วยและคู
1.เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อ ตามแบบแปลน 1,000,000
คลอง
การเกษตรและแก้ไข
มาตรฐาน
ปัญหาภัยแล้ง
2.เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม ขังและ
สามารถระบายน้ำ
ได้อย่างรวดเร็ว
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อม
เพื่อให้ประชาชนมี ตามแบบแปลน 1,000,000
ระบบประปาภูเขาเพื่ออุปโภคน้ำใช้สำหรับอุปโภคมาตรฐาน
บริโภคและเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ บริโภคและเพื่อ
ตำบลปอ
การเกษตรและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
เพื่อให้ประชาชนได้ ตามแบบแปลน 1,000,000
เพื่ออุปโภค-บริโภค
มีน้ำใช้อุปโภคและ
มาตรฐาน
บริโภคอย่างเพียงพอ
โครงการขุดสระเก็บน้ำและบ่อน้ำ เพื่อให้ประชาชนมี ตามแบบแปลน 1,000,000
ตื้นสำหรับอุปโภค-บริโภคและ
น้ำใช้สำหรับอุปโภคมาตรฐาน
เพื่อการเกษตร
บริโภคและเพื่อ
การเกษตรและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

แบบ ผ.02/1
2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1,000,000

แก้ไขปัญหาภัย
แล้งและปัญหา
น้ำท่วม ร้อยละ
100

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและ
ป้องกันน้ำท่วม
ขัง

1,000,000

ประชาชนมีน้ำใช้ มีน้ำใช้สำหรับ
ทุกครัวเรือน
อุปโภค-บริโภค
ร้อยละ 100
อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีน้ำใช้
ทุกครัวเรือน
ร้อยละ 100
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีน้ำใช้
ทุกครัวเรือน
ร้อยละ 100
1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต./อบจ.
/ชลประทาน

อบต./อบจ.
/ชลประทาน

อบต./อบจ.
/ชลประทาน
อบต./อบจ.
/ชลประทาน

๑๔๑

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.02/1

งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้รับ
มาตรฐาน
ประโยชน์
ร้อยละ 100

หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
หลัก
26 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับ
ประชาชนมีน้ำใช้ อบต./อบจ.
ในพื้นที่ตำบลปอ
อุปโภค-บริโภคและเพื่อ
สำหรับอุปโภค- /ชลประทาน
การเกษตรและแก้ไข
บริโภค และเพื่อ
ปัญหาภัยแล้ง
การการเกษตร
อย่างเพียงพอ
27 โครงการสร้างคลองส่งน้ำ
กักเก็บน้ำเพื่อ
ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เกษตรกรได้รับ ประชาชนมีน้ำใช้ อบต./อบจ.
คอนกรีตเพื่อการเกษตร ใน การเกษตรและแก้ไข
มาตรฐาน
ประโยชน์
เพื่อการเกษตร /ชลประทาน
พื้นที่ตำบลปอ
ปัญหาภัยแล้ง
ร้อยละ 100
ตลอดทั้งปี
28 โครงการขุดบ่อขยะและสร้าง เพือ่ กำจัดขยะมูลฝอยให้ ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สามารถกำจัดขยะ -ขยะมูลฝอยถูก อบต./อบจ.
มูลฝอยที่จัดเก็บ กำจัดด้วยวิธีการที่
เตาเผาขยะ
ถูกสุขลักษณะบ้านเมือง
มาตรฐาน
และรวบรวมได้ใน ถูกสุขลักษณะ ลด
สะอาด
เขตพื้นที่ ทั้งหมด
ร้อยละ 100

29 โครงการก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่
ตำบลปอ

เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อ
การเกษตรและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้รับ
มาตรฐาน
ประโยชน์ ร้อย
ละ 100

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ปัญหามลพิษใน
พื้นที่
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ประชาชนมีน้ำใช้ อบต./อบจ.
เพื่อการเกษตร /ชลประทาน
ตลอดทั้งปีและ
แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง

๑๔๒

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

30 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ระบายน้ำพร้อมฝาปิดใน ท่วมขังให้สามารถ
พื้นที่ตำบลปอ
ระบายน้ำได้อย่าง
รวดเร็ว
31 โครงการซ่อมแซม
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลาดยางในพื้นที่
เส้นทางคมนาคมที่
ตำบลปอ
สะดวกรวดเร็วและได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา
32 โครงการปรับปรุง
เพื่อเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมพลับพลาทรง ซ่อมแซมอาคารและ
งานในสมเด็จพระนาง
ส่งเสริมอาชีพเป็น
เจ้าสิริกิตติ์
แหล่ง
พระบรมราชินีนาถ พระ เรียนรูส้ ำหรับ
บรมราชชนนีพันปีหลวง ประชาชน
บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่
และหน่วยงาน
18
ราชการต่าง ๆ
33 โครงการก่อสร้าง
เพื่ออำนวยความ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สะดวกสบายให้กับ
แหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า
นักท่องเที่ยวและมีจุด
หมู่ที่ 18
บริการนักท่องเที่ยว
รวม 33 โครงการ
-

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
2561
โครงการ)
(บาท)
ตามแบบ 1,000,000
แปลน
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน
มาตรฐาน

1,000,000

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมสามารถ
ระบายน้ำได้
ร้อยละ 100
1,000,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ร้อย
ละ 100
1,000,000

ตามแบบ
แปลน
มาตรฐาน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ประชาชนได้
สำนึกในพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระองค์
ท่าน

ตามแบบ
แปลน
มาตรฐาน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

68,8000,000

68,8000,000

68,8000,000

68,8000,000

อัตรา
นักท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ 100
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

-

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชนได้รับ อบต./อบจ.
การแก้ไขน้ำท่วม ชลประทาน
ขัง
ประชาชนมี
อบต./อบจ.
เส้นทางคมนาคม /ทางหลวง
ที่สะดวกรวดเร็ว ชนบท
และปลอดภัย
มีสถานที่เยีย่ ม อบต./อบจ.
ชมสำหรับ
นักท่องเที่ยว
และเป็นการ
แสดงเชิง
สัญลักษณ์ใน
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันฯ
เพื่อรองรับ
อบต./อบจ.
นักท่องเที่ยวที่ ททท.ททอ.
เพิ่มมากขึ้นทุกปี
-

-

๑๔๓

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์
- งานบริหารทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์
- งานบริหารทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
-แบบธรรมดา (หัวเดี่ยว) จำนวน 1 คัน
(จัดหาทั่วไปและสำรวจตามท้องตลาด
เนื่องจากไม่มตี ามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑)
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
-แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
(โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

แบบ ผ.๐๓

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
650,000

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบหลัก

สำนักงานปลัด

-

-

-

1,025,000

-

สำนักงานปลัด

๑๔๔

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ที่

แผนงาน

3 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
- งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

4 แผนงานเคหะและชุมชน
- งานไฟฟ้าถนน
รวม 4 โครงการ

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ตำ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
-แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000
ลิตร จำนวน 1 คัน
(โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ สำนักงานประมาณ
ธันวาคม ๒๕๖๑)
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายพร้อม
อุปกรณ์
-

๒๕๖๑
(บาท)
-

แบบ ผ.๐๓

งบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๒,๕๐๐,๐๐๐
(เงินสะสม)

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบหลัก

สำนักงานปลัด

-

200,000

200,000

-

๒,7๐๐,๐๐๐

850,000

200,000

200,000

1,225,000 200,000

กองช่าง
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
๑.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5 คะแนน
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)
3.4 วิสัยทัศน์ (5)
3.5 กลยุทธ์ (5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)
3.8 แผนงาน (5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สำคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร
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๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
2) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ และ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒ นาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณ ภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในภาพรวม
การประเมินผลจะดำเนินการ ๓ วิธี คือ
วิธีการที่ ๑ จะใช้รูปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้
ทราบผลการดำเนินงานเป็นเช่นไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมใดบ้าง ตามข้อเสนอแนะซึ่ งจะดำเนินการกับ
ทุกโครงการ
วิธีการที่ ๒ คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานองค์การบริ หารส่วน
ตำบลปอ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
๑) ประเมิ น ความพึ งพอใจในภาพรวม ตามระดั บ ความพึ งพอใจมาก พอใจ และไม่ พ อใจ ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
๒) ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้ านต่างๆ โดยให้คะแนน
ตั้งแต่ ๑ ถึง ๑๐ โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตพื้นที่ สรุปเป็นข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร เป็นข้อมูลตัดสินใจ
กำหนดแนวทางการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการต่างๆ ต่อไป
วิธีการที่ ๓ จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าและกำหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่ามี
การใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไรในการประชุมทุกครั้ง
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๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยาก
และบางเรื่องอาจทำไม่ได้
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึ งสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น
๓) ควรเร่ งรั ด ให้ มี การดำเนิ น โครงการ/กิ จกรรม ที่ ตั้ งในข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายให้
สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนเป็นรายการตั้งใหม่
***************************

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

